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 اإلهداء

 

إىل والدي ) رمحه اهلل ( الذي زرع فينا معنى الطموح والنجاح ، وعّلمنا أن احلياة بذل 

 ، أهديه هذا اجلهد حسنة يف كتابه تنفعه يوم املوقف العظيم .وعطاء 

 

بالدعاء لّي ، فكانت دعواتها  تلهج تإىل والدتي احلبيبة أطال اهلل يف عمرها اليت كان

 الصادقة مشوعًا أنارت لي الطريق وأخذت بيدي للمضي قدمًا يف سبيل البحث .

 

، الذين واكبوا مسرية حبثي وساعدوني يف  سعادتيإىل أخواني وأخواتي مصدر عزتي و

 . حبتهم ولطفهمطريقي وغمروني مب

 

 وإكبارإىل العاّلمة الدكتور عبداحلميد األقطش حتية إجالل 
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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير إىل مشريف الفاضل األستاذ الدكتور عبداحلميد بن حممد األقطش     

. بل أجد نفسي حتى نهاية البحثالذي تعهدني بالرعاية والتوجيه ابتداًء من إعداد خطة الرسالة 

علمًا  مدينًة له على مابذله من جهد لتنمية القدرات واملهارات البحثية لدّي ، فقد تعلمت منه الكثري

ومنهجًا ودقًة . فالشكر إىل الدكتور عبداحلميد األقطش ماحييت ، مع دعائي إىل اهلل أن جيزيه عين 

 خري اجلزاء .

كما أتقدم  جبزيل الشكر والعرفان إىل جامعة طيبة اليت أتاحت لي االبتعاث للحصول على      

درجة الدكتوراه ، وأخص بالشكر الدكتور رضوان الشيخ املشرف على إدارة االبتعاث والتدريب على 

سعة صدره وحسن خلقه ، وحتمله وسرعة التجاوب مع استفساراتنا فيما خيص االبتعاث . كما 

اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة  يف كليةلدكتور نضال الفّراَية رئيس قسم اللغة العربية أشكر ا

طيبة ) فرع ينبع ( ، الذي كان عونًا على تذليل كافة الصعاب اليت تعرتض عضوات هيئة التدريس 

 يف أثناء إكمال إجراءات االبتعاث .

الدراسات العليا العربية ،  يف كليةرى ممثلة وشكر آخر يتوجب علّي أن أقدمه إىل جامعة أم الق     

اليت منحتين فرصة إكمال دراسيت العليا ، كما أتقدم خبالص شكري وتقديري لرئيس قسم 

الدراسات العليا العربية ، الذي كان حريصًا على تذليل كافة الصعاب اليت تعرتض طالبات 

لعرفان لكافة أعضاء هيئة التدريس ، ملا الدراسات العليا ، كما ويسعدني أن أتقدم بالشكر وعظيم ا

قدموه من تشجيع وعون خالل أيام الدراسة ، الذين اجتهدوا يف توسيع مداركنا وتطوير أساليبنا ، 

وتعهدونا بالدرس والبحث إىل أن غرسوا يف أنفسنا حب العلم واجلرأة على مناقشة األمور ، مع 

الذي ُدّس فيها مع احرتام رفيع للرتاث وماجاء فيه  التمييز بني حقائق العلم الصاحل منها أو الغث

 واإلفادة احلقيقية منه.

واألستاذ الدكتور  ،أما عضوا جلنة املناقشة املوقرة األستاذ الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان     

عبداهلل بن حممد اجلهاد ، فإني أتوجه هلما جبزيل الشكر والعرفان على قراءة البحث وتقوميه مما 

 يشد عضد هذا البحث وُيقّوم اعوجاجه ، فجزاهما اهلل خري اجلزاء .

هذا وكذلك أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من أسدى إلّي يد العون واملساعدة ، ومجيع من أثرى      

وأسأل اهلل العلي العظيم أن جيازي  تعاونه املخلص ، البحث برأيه السديد ، أو مالحظته الصائبة ، أو

 مجيع من ساهم يف إجناح هذا العمل إنه مسيع جميب .
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 امللخص

 التحليل النحوي عند املرزوقي يف شرح ديوان احلماسة ألبي متام عنوان الرسالة: 

 

 نورة بنت سليم بن صاحل املشّدق اجلهين .اســـــم الباحثة: 

 

 الدكتوراه .الدرجة : 

 

تسليط الضوء على موضوع التحليل النحوي، وبشكل خاص اجلانب فكرة املوضوع: 

التطبيقي منه ، وإبراز الطريقة اليت كان علماء السلف من النحاة يعاجلون بها 

 النصوص املختلفة من وجهة حنوية .

 

تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة الفهم النظري يف توجيه دف الدراسة: ه

املسائل النحوية لدى املرزوقي يف شرح محاسة أبي متام. وإبراز املباديء والطرق اليت 

اتبعها املرزوقي يف التحليل النحوي. واإلسهام يف تأصيل التحليل النحوي العربي وذلك 

 ديم والتعمق فيه .من خالل البحث يف الدرس الق

 

وتتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، مكونات الرسالة: املقدمة: 

 والدراسات السابقة، وخمطط الدراسة.

 

 ويشتمل على :التمهيد: 

 العالقة بني النحو واألدب   -

 صورة النحو يف املصادر األدبية . -

 

 التحليل يف التفكري النحوي العام.الفصل األول: 

 طرائق التحليل النحوي يف شرح املرزوقي حلماسة أبي متام .الفصل الثاني: 

 التحليل النحوي ومساته عند املرزوقي يف شرح محاسة أبي متام. معايريالفصل الثالث: 

 أدلة التحليل النحوي وقرائنه يف شرح املرزوقي حلماسة أبي متام.الفصل الرابع: 



 ح 
 

 

 سة.وفيها أبرز نتائج الدرااخلامتة: 

 توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ، وكان أهمها :أهم النتائج : 

 

  تؤكد الدراسة على العالقة بني فهم النحو وفهم األدب ، فال ميكن للمحلل

النحوي أن يستوعب مايقصده األديب إال بفهمه الدقيق لقواعد النحو ومسائله 

اليت أساسها املمارسة واحلذق والفطنة والبصر  –فاملهارة النحوية السليمة 

 ُتْظِهر إبداعات احمللل النحوي. –بعالقات الرتاكيب والرتابط 

  إن فكرة التحليل النحوي كانت موجودة يف ذهن املرزوقي ، وكانت طرائقه

بصفة جمملة مشلت معظم مايطلبه ابن هشام واحملدثون يف التحليل النحوي ، 

أشتاتًا يف مجيع ماحلله ، فلم يسر بها سريًا منتظمًا وإن جاءت هذه الطرق 

حمدد الطرق ومبنهجية ثابته ، وإمنا جاءت التصنيفات والعمليات اإلجرائية 

 حسب مايراه ، وسار بها بعفويته .

  ابتعد املرزوقي عن الفلسفة واملنطق يف حتليله ، ومال إىل السهولة والوضوح على

اهلجري ، وهو عصر ُعِرَف علماؤه بعنايتهم  الرغم أنه عاش يف القرن اخلامس

 بالفلسفة واملنطق .
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 :املقدمة

احلمددددخالا ددددان،ااميزدددداعلمهممناالددددااالمدددد امددددهللاانه ددددم ا ان مدددداعلا  ددددل االااا

ا ال اانطاهريهللامهللاآن ا سلما.الال ااننيباانعربياانذيابعث االارمحةانلعامل 

يعدددخا دددروااملرم سدددياحلماسدددةا بددديا ددداأا مهدددأاانهدددر وام ددد ا سدددخم اا  سرب ددداا  ااا

اصددددرا بدددديا دددداألاومدددداا يدددد امددددهللا  مدددد اهددددذ اانهددددر وا  وثرهدددداا  صددددماابع ار دددد ااااااا

 باههمامددددد ابااايددددد ااننوددددد يافااننصددددد  ان دددددر ا  زددددد ها.ااااالانر دددددمنةااملهممدددددن 

ن دددةا ّبم دددةاامعمدددخا  اودددأاان سدددانأااندددضا هنددد امدددهللا يهدددا  ا ي دددخأا نددد اولددد افاااا

امع  ر ا  اضوة.

 نعدددأاهدددذااانههددداهاا ددده را ددد ر ا اسدددعةاملانددد امدددهللاسممدددةا ّبمدددةا   يدددةا.ام مدددااااااااااا

انددددددذياا-مانددددددخي اعالسممهدددددد اافّبمددددددةام دددددد ايهددددددما هددددددارا امددددددهللاانهددددددعراانعربددددددي

ندددددماا هصدددددااب  دددددعارااحلماسدددددةام ددددد ا   ددددداا ددددد اممددددد ا بددددد ا ددددداأااااااااا- دددددر  

 املدددددخيللا انزددددد لا امل ل دددددل.ا  مددددداااملراثددددديل افّهلا اننزدددددم لا اافا ل افضدددددما لا

 هممهددد ااننو يدددةامه  دددرامدددهللا دددقيااههمددداأااملرم سددديابااايددد ااننوددد يا انه سددد اممددد ااااااا

افا ثنا ا ر  انألبما .
ا

 مشكلة الدراسة:

خيثااجيدددددخا عاهددددذااا ههمددددداأاا عاامله مددددأافااههمدددداأاانعلمدددددا ابدددداننو اسدددددخ اا  دددداااا

م دددخا هددد اانعلمدددا ا انخارسددد عاااجايددد امدددهللاجددداييباهدددذااانعلملهددد اانن دددري.ااااا  جددد ا  

يعم ددد عاان وددداافاس اادددخااننوددد ا   ددد ن ا اللددد ا  ددد اهخ ا ما دددذاادددهللاان اادددخ ا. مددداااا

 يله دددديا نمدددد ا  اانددددخا اددددراهامدددد  هللااااالانهولمددددأام ددددخا ددددأا ابعدددداانلفايدددد اانن ددددرياااا

ا اهخلا  ا خري ا ان اال اان  ااخا  ط م ا  ا.

 ياسلملدددددةاانعدددددخّلا  اا انقمدددديانلن دددددرا عاانخراسدددددا افام ضددددد  اانهولمددددأااننوددددداا

اماس رييابخراسا اامل ض اا ااف رىااملر  طةاباننو اانعربيا.

انخراسددددةانهزددددلم اانهدددد  االدددد ام ضدددد  اانهولمددددأااااهددددذ امددددهللا جددددأا ندددد لا دددد  يااا

اننودددد يلا بهددددهأا ددددا اااايدددد اانهط م دددديامندددد لا  بددددراماانطري ددددةاانددددضاودددداعااااااااا

 ددددةا  يددددة امددددهللاالمدددا اانزددددلنامددددهللااننوددددا ايعدددداا عاب دددداااننصدددد  اامل هل ددددةامددددهللا جا
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 جددددددأاوهددددددنايهددددددانواانهولمددددددأاانددددددذياودددددداي ااي خم يدددددد الرااددددددا اس ااددددددخااننودددددد اا

ا معطما  .
ا

 أسئلة الدراسة  

انإلجابةااهللاافسئلةااآل مة:ااااااااااا زع  عاانخراسةا

اهأااههماالما اانل ةاانعرهال ض  اانهولمأااننو ي؟ .1

مدددداهيااددددا اانهولمددددأااننودددد ياانددددخااملرم سدددديافا ددددر  احلماسددددةا بدددديااا .2

ا اأ؟

اهأانلمرم سيامن فمةامعمنةافا ثنا احتلمل ااننو ي؟ .3
ا

 أهداف الدراسة

ا  خ اهذ اانخراسةا  اانههنااهللاافم رااآل مة:

   :اانههدددددناادددددهللا  معدددددةاان  دددددماانن دددددريافا  جمددددد ااملزدددددانأااننو يدددددةاندددددخىااا

ااملرم سيافا روامحاسةا بيا اأ.

املرم سدددديافاانهولمددددأااننودددد يا هدددد اااثايمددددا:ا بددددراماامل دددداّ ا انطددددر اانددددضاا  ع ددددااااا

ابصخّا روامحاسةا بيا اأ.

ثانثددداا:اامسددد اأافا   دددمأاانهولمدددأااننوددد ياانعربددديا  نددد امدددهللا دددقياان وددداافاااااا

اانخرساان خيما انهعم،امم .
ا

 أهمية الدراسة:

ا ههللا  ضملا هممةاانخراسةامهللا قيااا اي اانهانمة:

محاسددددةا بدددديا دددداأافبددددياالدددديااااا عاانخراسددددةا دددد  يافاوهدددداها ددددرواّيدددد اعااااأوال:

املرم سددددي.ا سددددخا الدددد امشن دددد اممدددد امددددهللا دددد عاااايدددد ااننودددد يافا ثنددددا اااااااا

ا ر  انألبما .
ا

 عددددخاانخراسددددةامددددهللاانخراسددددا ااننو يددددةاانهط م مددددةاانددددضاسدددد  ا  دددد  افاااثانيــــا:

ما هددددمن ا دددددروااملرم سدددددياحلماسددددةا بددددديا ددددداأامددددهللام ددددداّ افاانهولمدددددأاااا

 مدددهللا رانددد،ا ندددا ياب دددااحتلمدددأابعددد اج ايددد ااههمامددد ااااااال اننوددد يا   ددد نا

افاهذااانهرو.
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ا

ــا:  عامناسهددددةام ضدددد  اانهولمددددأااننودددد ياانددددخاان ددددخما اانعددددرهامددددهللا ددددقياااااااثالثــ

مشن دددددا  مايزدددددااخاالددددد اانههدددددناادددددهللامهن يدددددا اانهولمدددددأااننوددددد يااااااا

اامل ج ّ اانخاالماننااامله خم افاوه  ماامل هل ة.
ا

ا-مددددهللا دددقيايهددددانواهدددذ اانخراسددددةااا–هطمع عا عاافمدددراّا اامااددددا ايزدددااارابعـــا: 

انهعدددددر االددددد اانعلمدددددا اانعدددددرهااندددددذيهللاوددددداعاادددددمااههمددددداأافاانهولمدددددأااااااا

 هددددذاابددددخ ر ايزدددداهمافامددددهلابدددداهاانددددخا  ا  ا نددددا يامثددددأاهددددذ اااالاننو ي

اامل ض اا ابانخراسةا انهولمأ.اا
ا

 منهج الدراسة:

 خاأاهددددذاا وددداعااسددددهاال زدددهنخاانخراسددددةااحلانمددددةا  ااملدددن واان  دددد ياانهولملددددياا

  ندددد ابهه دددد اان دددداهر ااالاملددددن وامددددهللا ددددقياّراسددددةاانهولمددددأااننودددد ياانددددخااملرم سددددياااا

حبمدددداايددددهماال  هددددماج اي  دددداال  صددددرهالا  نا ادددداابصدددد ر احتلملمددددةان مدددداعا   ددددام اا

ا ر  اا  صنم  الا  ن امهللا قيامرااا ااآل ي:

   معةاانهولمأااننو ياانخااملرم سيافا ر  احلماسةا بيا اأ. .ا 

ا نا يا  رواهذااانهولمأااننو ي. سل هاا .اه

 حدود الدراسة:

 ه مددددخا ددددخ ّاانخراسددددةافا ددددرواّيدددد اعااحلماسددددةافبدددديا دددداأاملشن دددد ا بددددياالدددديااااا

حت مددد،:ا محدددخا مددد االهدددد 121 محدددخابدددهللا مدددخابدددهللااحلزدددهللااملرم سددديااملهددد م اسدددنةا اا

اأ.1991ا-هد1111 ا خانزقأاهار علاّارااامألاانط عةااف  لا

 الدراسات السابقة:

 مددددا س ابانمددددخااالسدددد  ياهددددذ اانخراسددددةاّراسددددا اادددداااقسددددةال ضدددد  اانخراسددددةاااا

امن ا:

رسدددانةابعنددد اع ااملرم سددديااننوددد يامدددهللا دددقياوهابددد ا دددرواّيددد اعااحلماسدددةا .اااا -

ولمةاانل دددددةالنل ا ددددداا مدددددخابدددددهللاا دددددخانعنينااحلمددددد ّا رسدددددانةاماجزددددده  ااا

اهد.1142جامعةاامماأا مخابهللاسع ّلاانريا لالانعربمة
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الذ اانخراسددددةا ي دددداا ج ددددياانعنايددددةان ودددداا  صددددمةااملرم سددددياا يق ددددىاالدددد اهددددا

ا مذه  ااننو يلا  هماآران .اا

ا  مااخبص  امز نةاانهولمأااننو يام ياانمخاوه ا رسانأامن اا:

مهه ددددددةالانهولمددددددأااننودددددد يا:ا  دددددد ن ا  ّنه  نلددددددخوه رام ددددددراانددددددخيهللاس ا   -

ن ناعلب   ل انهدددددددددددددددددروةااملصدددددددددددددددددريةاانعاملمدددددددددددددددددةانلنهدددددددددددددددددرلن  ماعاا

ا.اأ2442لانط عةااف  الان اهر 

جدددذ راانهولمدددأااننوددد يافااملخرسدددةاان رآيمدددةاان دددخم ا نلدددخوه رام دددرااندددخيهللااااا -

اأ.2442س ا  لّاراان  ثاييانلخراسا اان رآيمةلاّمه،لانط عةااف  لا

انهولمدددددأااننوددددد يانةيدددددا اانهر دددددةا هددددد اي ايدددددةاان دددددرعاانثددددداييااافدددددريا اا -

اهد.2442جامعةا ل لانلخوه ر امهر اا خانرمحهللا رسانةاّوه را  ل

انهولمدددددددأااننوددددددد يا   جمددددددد اانخ ندددددددةا:اسدددددددرا  افاوهددددددداهاافمدددددددانيا بدددددددهللااا -

ب ّرامدددددددددةا رسدددددددددانةاماجزددددددددده  لولمةااآلّاها انعلددددددددد أاااحلاج  نلنايدددددددددخي

اأ.2442اانانرللاميزايمةلاجامعةااحلاجاخلهرلبا نة

انهولمددددأااننودددد ياانددددخاافي دددداريا انهييددددنيافا ددددرواامل هددددلما ا انل ا ددددااااااااا -

اأ.2449هللا مخاانعنريا رسانةاماجزه  لاجامعةاان م كلامح ّاب

انهولمددددددأااننودددددد ياانددددددخااممدددددداأاانهددددددا يبافاامل ا ددددددخاانهدددددداممةافا ددددددروا -

ادددددددا اانههددددددد ال ق دددددددةاانهاممدددددددةا انألسدددددددها ا مدددددددخاادددددددخياعاج اريهللا

اأ.2411-هد1132ل ربخلاانط عةااف  الاحلخيا

ااايدددددد اانن ددددددريا امله مددددددأافاهددددددذ اانخراسددددددا اجيددددددخا عاابعهدددددد ااايصدددددد افااا

 بعهددددد اااآل دددددرارودددددناالددددد اااايددددد اانهط م ددددديل  ا عاوهددددداهاالنلهولمددددأااننوددددد يا

ااملرم سيا احيىابخراسةا ط م مة.

 نددددذن امددددسعاانخراسددددةااحلانمددددةا هددددهللا عا عددددخامددددهللا  انددددأاانخراسددددا اانهط م مددددةاا

اندددضاّرسدددياانهولمدددأااننوددد يااندددخااملرم سددديافا دددروااحلماسدددةافبددديا ددداأا.االمددداا عااااا

انههددد ا املصدددن ا ااانل  يدددةااندددضا هدددمنه اااخراسدددةااملاثلدددةاايه عددديابانخراسدددا ااااهدددذ اان

اانزاب ةا.
ا 
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 خمطط الدراسة :

 املقدمة:

 انخراسددددددا اال من ف دددددداال  هخام الا  هممه ددددددال  ههددددددمهللامهددددددهلةاانخراسددددددةاا

اانزاب ةلا  ط اانخراسة.

 التمهيد: ويشتمل على:

 العالقة بني النحو واألدب: -

  بددددراما هددددماالمددددا اانعربمددددةااالانعقسددددةابدددد ااننودددد ا افّها ممدددد ا  ضددددملافهممددددةاا

ان دددخما ا انيدددخث ااندددذيهللا   دددر ااانعقسدددةابددد ااننوددد ا افّهلا بمنددد اا يددد ا  هدددهللااااااااا

ام مايصا ّبيا حتلمل ا  ابعخام مابنان ااننو ي.

 صورة النحو يف املصادر األدبية: -

 ضدددرها مثلدددةااالُ ِودددرياممددد ابعددد ا ددد رااننوددد ااندددضا  دددر افااملصددداّراافّبمدددةااااااا

    مدددنااملصدددطلوا ا ان  اادددخااننو يدددةااااالادددالا من ددداا:اانهددديأامدددهللااننوددد ا  فمدددخ ااااا

 انهولمددددأااننودددد يافاااال انطرانددددنااننو يددددةافااملصدددداّراافّبمددددةاااالفاانهددددعراانعربدددديا

ااملصاّراافّبمة.
ا

االفصل األول: التحليل يف التفكري النحوي العام:

ااآل ي: سخاجا افاثقثةام ا ااال ااننو ا

اانهولمأااننو يا:ااملصطللا امل   أااملبحث األول: -

ا ران،اانهولمأاامارابيااملبحث الثاني: -

امعاي اانهولمأاامارابيااملبحث الثالث: -

 سدددخا ن دددياانخراسدددةاانهددد  لافاهدددذااان صدددألاالددد اااايددد اانن دددرياانلهولمدددأااااااااا

ان ددددددا ث ااننودددددد يلام منددددددياج دددددد ّااننوددددددا اان ددددددخما افاانهولمددددددأااننودددددد يلا ّ رااااا

  سددددمماام ددددراانددددخيهللاس ددددا  اانددددذياااالانيددددخث افا  دددد رامصددددطللاانهولمددددأااننودددد ياا

هدددددذااان صدددددأا رانددددد،ااافا سددددداانن ريدددددةا اانهولمدددددأااننوددددد ي ا.ا  نا ندددددياانخراسدددددةااااا

هدددددد افاوهابددددد ا ا261انهولمدددددأاامارابددددديااومددددداا  رّهدددددااابدددددهللاههددددداأاافيصددددداريا  

  ا ددددةاا ددددخانعلممااالنيددددخث عبامضددددامةا  اماجددددا ابدددد اانخارسدددد عااااالم ددددلاانل مدددد  

   ددددلايا دددنلا  مددددخاّيددداهلا م ددددرااندددخيهللاس ددددا  ا.ا ايُهِ دددأيابعددددخا ندددد اااااال بدددراهمما
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  اادددر امعددداي اانهولمدددأااننوددد يااندددضا  رّهدددااودددأمامدددهللاابدددهللاههددداأامدددهللاان دددخما لاااااا

  برمهددددا:امعرمددددةاال م ددددراانددددخيهللاس ددددا  امددددهللاانيددددخث اال  دددداأا زدددداعال افيطدددداوي

ننوددد اانعربددديلا معرمدددةاالددد أاانل دددةا افّهلا معرمدددةااحلدددايااااا معرمدددةاس اادددخاااالاملعنددد 

ا امل ار ااننو يةاانزلممة.ال امل اأ
ا

 الفصل الثاني :طرائق التحليل النحوي يف شرح املرزوقي حلماسة أبي متام:

ا هماا:ال سخا رّافام وث 

 املبحث األول: طرائق التحليل اإلعرابي عند املرزوقي: -

مط  ددديا رانددد،اانهولمدددأاااالامل وددداا  اممدددخاعاانهط مددد،ااايه لدددياانخراسدددةافاهدددذاااا

الامارابددديااندددضا رّ افاانخراسدددةاانن ريدددةاالددد ا دددروااملرم سدددياحلماسدددةا بددديا ددداأااااااا

 أانهل اانطر .لِّوي انههنااهللامخىا ثأاامل 

 : املبحث الثاني: تعدد أوجه التحليل اإلعرابي -

ارابددددياانددددخايددددههلماهددددذااامل ودددداابصدددد ر امدددد جن ااددددهللا عددددخّا  جدددد اانهولمددددأاام

ان ددددخما .ا يددددذوراافسدددد اهااملشّيددددةا نمدددد اانددددخاانيددددخث .ا حبثددددياانخراسددددةاافسدددد اهااا

 سدددي امهددداعااملعنددد ا  ياهدددذ اااماندددضا ّ ا  ا عدددخّا  جددد اانهولمدددأاامارابددديااندددخااملرااا

افسددد اهلاثدددماجدددا  اان  اادددخااننو يدددةلامانر ايدددةابعدددخا نددد .ا ُ ه م دددأاهدددذ اافسددد اهااااااا

لا م دددددخاعاانعقمدددددةاامارابمدددددةلا ا دددددهق ااملدددددذاه ااا  دددددهق افا  دددددخيراانيدددددذ  ا

ااننو يةلا ا هق اانل فا لا ا جه اّ.
ا

ــل الثالــــث: معــــايري التحليــــل النحــــوي ومساتــــه عنــــد املرزوقــــي يف شــــرح          الفصــ

 محاسة أبي متام:

ا يهماهذااان صأام وث اال ااننو ااآل ي:

 املبحث األول: معايري التحليل اإلعرابي عند املرزوقي -

 نا ندددددياانخراسدددددةافاهدددددذااامل وددددداا بدددددرمااملعددددداي ااندددددضامهنددددديااملرم سددددديامدددددهللا

املمددددةاانهولمددددأاامارابدددديا هددددي:امعرمددددةااملعندددد لا معرمددددةاس ااددددخااننودددد اانعربدددديلاااااااااا

ا معرمةاال أاانعربمةلا امل ار ااننو يةاانزلممة.
ا  
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 املبحث الثاني: مسات التحليل النحوي عند املرزوقي -

ااانزددددما اانددددضايهزددددماب ددددااانهولمددددأااننودددد ياااار ددددخ اانخراسددددةافاهددددذااامل ودددداا

ا ا سهه اّ.الانخااملرم سيلامهايياا  هصارا انه س لا انهعلمألا انه  يأ
ا

ــي       ــرح املرزوقــــــ ــه يف شــــــ ــوي وقرائنــــــ ــل النحــــــ ــة التحليــــــ ــع : أدلــــــ ــل الرابــــــ الفصــــــ

 حلماسة أبي متام:

ا يههمهللاهذااان صأام وث لا هما:اااااا

 املبحث األول : األدلة والقرائن اللفظية الواردة عند املرزوقي  -

 ه عدددياانخراسدددةافاهدددذااامل ودددااان دددرانهللاانل  مدددةااندددضاااهمدددخاالم ددداااملرم سددديااااااااا

م جددددخ ا عا بددددرماهددددذ اان ددددرانهلل:ااالفا عددددم اان  م ددددةااننو يددددةا  اان اومدددد اانيللددددةاا

ا انههاأا انهقمأ .ال املطاب ةلا انرب ال ة انصمال انر  ةالانعقمةاامارابمة

 املبحث الثاني :األدلة والقرائن املعنوية الواردة عند املرزوقي -

 هدددددمهللاهدددددذااامل ودددددااّراسدددددةاان دددددرانهللااملعن يدددددةااندددددضا  دددددر اادددددهللااملرم سددددديلااا

 ودددداعااددددااّ رافاحتخيددددخااملعندددد ااننودددد يانألن ددددا اانيللددددةلا  هددددماهددددذ اان ددددرانهللا:اااااا

انز ةلا انه عمة.امسناّلا انه صمصلا ان
ا

 اخلامتة:

ا مم اا برمايهانواانخراسة.

ا بعخ:

 فا دددددخ ّاالم دددددخابدددددذنيااا دددددخافاهدددددذ اانخراسدددددةافا دددددخ ّاان سدددددياامل هيددددداوااااااا

ا سددددددهطااةلا  رجدددددد ا عا ودددددد عاسددددددخا  ضيدددددد دُيا ددددددمئا اجخيددددددخا ا م مددددددخا ا  اانددددددخرسا

عا  الاننودددد ي.امددددسعاوندددديا  يدددد اُيام ددددذاامهددددأامددددهللاالا محددددخ االمدددد ااحلمددددخاول دددد 

وايددددديااف دددددرىاموزددددديبا يدددددلا ا نددددديا اجه دددددخ ا.ا الا سددددد يا عايدددددن علاب دددددذااااا

 فاممددددناعا زددددنا ا سددددها ياااالانعمددددأا  عاين دددد ابدددد .ا  عاجيعلدددد افاممددددناعا زددددنا ياااا

اافسطش.ااحلممخان اضأاا خ

 الباحثة

 يننورة سليم اجله
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 التمهيد

  األدب:العالقة بني النحو و 

 عَّاالمااننو امهللاانعل أاامل مةالام  اس اأانهث امهللاانعل أاانعربمةالاوعلماان  د الاا

 االماانه ز االا الماانصر الا الماان ماعالا الماانخ نةا غ هداالامدقايزده ممانعلدمااااا

  ا  اااسدده امياا ارا دد ا.ا انلنودد اسممددةافام ددماافّهااامددةا اانهددعرا ا ددةالاااااااااّ نهدد 

سةاب ااننو ا اافجناساافّبمدةاالد اا دهق ا ي اا داااقسدةا ثم دةا مداا ايههدلااااااااامانعق

افن ددا الا اقسه داالددااس لدد اا امداابعددخهاالا مدداااااةمعند ايددصا  امدهللا ددقيامعرمددةا  م دااا

يه عامم اامهللا  خيما  ا    لا  ع ا ي ا   افا هأاان ومد ايه عد ا  د افااملعند الااااا

نددةا ااملعفددمالا هدد اانهددان الا سددخايهدد عا انمددا ا سددل بما الااااااااسددخايهدد عا  دد ا افاانخ اا

اسهوزدداياا م سددعةاوددقألا  ا  اسددةاي زددمةامل اّمددةان  مددةا هدد عا يزدد انلم دداأامددهللاااااااا

اغ هاامم ا.اا

ا   دراانعقسدةابد ااننود ا اافّهام دخاااااا  سخاوداعاا دخاان داهرااارجداييا بدرمامدهللااااااا

ودداعاا ددخاان دداهرااارجدداييا  يددا ا انصددا الاندد اباننصدد  ابصددرالا بافسددانم ام دد الاا

 به زدد هاا اندد  الا سددخاهددخا ابصددر اباننصدد  ا م  دد ابافسددانم ا ا ن ادد ابانه زدد ا  ا

ا 1  ي ريه ااملعر مةابن ريةا ااننطما ا هيا   أاال امعاييااننو ا

 ندماااندن ما  ا عا هد اوقمد اااااا :ااي  ياا خاان اهرااارجاييافا عري ةانلدن ماا

ان ضدد اانددذياي ههددم االددمااننودد ا ا عمددأاالدد اس ايمنددةا ا  دد ن الا  عددر امناهفدد اانددضاااا

ا 2  ُي فيالامقا نيغاان اا احت ىاانرس أاانضاُرايان الامقاختأابهي امن اا

اننثدرا اام خا ساأاا خاان اهراانصلةاب اانن ما ااملعاييااننو يةالامانندا مانلهدعرا  ااا

عرمدةااننود ا اوم مدةا   م د ا   م دا اسدلمما افاوقمد الا ا   اجدا ااااااااالاقسدةاامدهللاابخاند اا

اي م ام ه اان  م اب ا جنان الا فا ن ام زخ انلمعاييامقا ه عا اضوةا.اا

الرضدد انألبمددا اانهددعريةانددخ رااننودد اا سددخا  دداراا ددخاان دداهرااارجدداييافا ثنددا اااا

ان الا رّاال امدهللامهدخاممد ا ا ه در الاي د يا:اااااااّام   ز  الا ةافام ماانهعرا اه همم 

 ي  م اامهُخهمافااننو الا ا ه ارهماند الا   د ارهما مدر الا   دا ي مابد الامصدنعم مافااااااا 

                                                           

ا.ا22:ا مخامحاسةاا خانلطمنا:ااننو ا اانخ نةامخ أانخراسةااملعن ااننو ياانخ نيالا  1 

ا.ا11 :اا خاان اهرااارجاييا:اّ نأاامافامالاسر  ا اال،االم ا:ا م ّا اورالا 2 
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 ن ا نم الا   د  ابد عايهد عا دخ ا اادهللاوهداهاالالا ادهللامعرمدةامعايمدةالا ااحلاجدةااااااااااا

معايم داالا ا عاامادراهاهد ااندذياي هو داااااااا نم اضر ريةالا ا عاافن ا ا ه عام ل ةاال 

لا وددذن اافغددرا ا هدد عاوامنددةامم دداا هدد ايهدد عاهدد ااملزدده رجاادداالا هدد ااملعمدداراا

هد اُيعادري االمد الا هد اامل مداسااندذيا ايعدر اااااااا انذيا ايهد  اي صداعاودقأا رجوايد ااااا

ا 1   وملامهللاس مما ه اُيراجي يا نم 

 واعا نم ااملرم سيافا روامحاسةا بديا داأا د امثداياالد اانرابطدةاان  يدةابد ااااااااا

افّها ااننو الام خاااهن اباااي ااننو ياانايةاو   افا ثندا ا در  انألبمدا الا فاااا

هددذااّ نددةاالدد ا يدد ايددرىانلنودد ا هممددةاودد   افااملعندد الا اسدده هخيا  ا ندد امددهللا ددقياا

اخراسة.اااننما جاانضاُاِرضيافاان

 فاانعصددرااحلددخيااُ عيددخماحبدد نامصددط  ايا ددنامددهللا هددماان ودد ناانددضا نا نددياااااااااا

انعقسددةابدد ااننودد ا اافّهلا  اي امدد،اهددذااان ا ددااا ددخاان دداهرااارجدداييافا عااننودد ااا

  اا ريخانخراسةاافّها عا  لدغاّرجدةاااا مخ أاهاأان  ماافّهالا  اسممااانهعرالاي  يا:ا

 سامةاانرابطةابمن اا اب ااملزدانأااننو يدةااملهعل دةابن داأاانهلمدا اااااامهللااننهوامقابخامهللا

لا  ا رومدد اانع ددارا ا.امددهللااننودد ا هددهللا عاينهدد امصددأام ددمافاالددماافّها.....امددهللاااااااااا

ا 2  انه م أافاا  هما  ااننو يةا ههللا عاي هلاان اها ماأا ي ا س ىابانهعر

ها امه صصافااننو ام دخاااهند ااامحاسةاا خاانلطمنا سخ ال اانرغمامهللا  ع ا م

افّهاباننو ا اجعأاهم ا سامةاانصلةاب ااننو امهللاج دةالا ابد ام دماافّها ااااب ماعا لةا

  ز  الا بماعامعنا امهللاج ةا  رىا.امهاعايرىا يد ا ا هدهللام دمايدصا ّبديا احتلملد ااااااا

ا 3  اثايمدا .ا  اانخام مابناند ااننود يالاالد امزده ىاااملدةا    ا الد امزده ىااندنصاولدااااااااا

 عامعرمددةااملعندد ااننودد ياانددخ نيا سدداساسددلممانهولمددأاانعمددأاافّبددياحتلددمق ان  يددااااااهلليمَّ بيدد

ا 1 ياضفا .

                                                           

ا.اا21:ااملصخراانزاب،الا ا 1 

ا.اا252:امصط  ايا نا:اانل ةاب اان قغةا اافسل بمةالا ا 2 

ا.ا21لاا9لاا2:اين را:ا مخامحاسةاا خاانلطمنا:اانل ةا بنا اانهعرالا  3 

:اين درا:ا مدخامحاسددةاا دخاانلطمدنا:ااننودد ا اانخ ندةامدخ أانخراسددةااملعند ااننود ياانددخ نيالااااااااا 1 

ا.ا114 
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 هندداكاوددذن اانناسددخاانهدد  ا ددقوامهددأاانددذيا   اانايددةا ا ددةابعقسددةااننودد اا

مخىا هممدةااننود ان ابد ااندنصا  اسده الاممدهللاانعنا درااننو يدةااندضاااااااااااهلليباننصلا بيمَّ

يعهمخاالم ااان ابد االد ااملزده ىاانزدطويانلدنصالا  زد مافابناند ا اانعطدنا ا ادا اااااااااا

 مددااا ام ددار ا اافاددا اامل  دد نةا  ّ ا اانهعريددنا ا بنمددةااحلددايا.اي دد يا ددقوامهددأا:ااااا

ةاسص ىا اممذور عا ي ا ا مةاّ نمةانل طاها االما ااننصامسي ماي ن عاانهماس ااناي

 عهمخاال ام ماوأا لةامه يةانلنصافااقسه اا.الااُي د يمامهللااامأااف رىالاممدااا

يهمثددأافامش ددرا ان  ي يَّدددةالامددهللامثدددأا:ااقمددا اانعطددنا اان  دددأا ان صددأا ان سدددممالااااااا

احلددايا اننمدداعاا بنمددةا وددذن ا اددا اام ددار ا  ّ ا اانهعريددنا اافاددا اامل  دد نةالا ااااا

لا   د أاا  اا ااملهداعا غد ا ند امدهللاانعنا دراانرابطدةااندضاُيعاند االدماانل دةابهوخيدخهاااااااااااا

 بددراما ددراب اانعقسددا اانزدد  مةابدد اانعنا ددراامله يددةانلددنصافامزدده ا ااخلطددياااةب  م دد

  1 . امل ا رانل  يا
انعربمدةلابعهد ااااا ب يةا ايامم   اان هأالا ا  دأاانريداّ افاا دخاانصدلةابد االد أاااااا

ب ع ا  اامماأا دا  اي ريدةا ااندن ما اا دخاان داهرااارجداييا.ا ا ند افامداا ر د اااااااااا

مهللاجتلما اا لمةا اوذااي زمةا ا انمةافاوهابم اّ نأاامافاما اا رّ مهللام اّ لا  

ا سراراان قغة.
ا

 صورة النحو يف املصادر األدبية: 

 زده لاادهللااننود الا سدخا ّركاالمدا اانل دةاااااااا عَّاوث اامهللاانعل ألاوماا سل ناالا 

 هممه اباننز ةان ر  االماانل ةااف رىالا   را ند افامشن دا  ما.ا سدخاوايديامشن دا اااااا

افّبا امهللاانهه ااندضا د  افاثناياهدااودث ا امدهللام ضد اا ااننود الا ااحلدخيااادهللاااااااااا

  ههللا ورابعد اا هممه الا بخاا   مناان  ااخااننو يةا اضوا افااننص  اافّبمة.ا

ا  رااننو اانضا  ر افااملصاّراافّبمةلا ي جنهااممماايلي:

ن ددخا  اينددياانن ددر ا  ااننودد افااملصدداّراافّبمددةالاااالتــ م مــن النحــو و متجيــده: .2

 هفريةلا رىامم اامللأا اانهع مخالا اب اي ر ا فدخ ا  علديامدهللا د ي اااااا ب اي ر

انخراسة.ا ههماأا ااازهو،لا  رىامم االما اي

                                                           

ا.ااا211:ا قوامهأا:ابقغةااخلطاها االمااننصالا  1 
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 مهللاافمثلةاانضا ه ا  ااههماأاافّبا افامشن ا  ماب هدمةاانهديأامدهللااننود ااااا -

هددد افاوهابدد ا ااحلمدد اعا ا دد ااا255 اانهدده ىامندد امددا رّااددهللاااددا ىا ااا

 اجتعدأاوه د ام   مدةاااااِلمي ييا الماانناساباننو ام  ا ا  ااف  شاب  ن ا:ا

وثرهاا؟ا مااند ا  دخ أابعد ا  دش رااااا  ما يوّل اا؟ا مااباننااي  مابعه اا ا ا

بع اامل   أا؟اساي:ا ياارجأا ا ض اوهيباهدذ اللا نمزدياهديامدهللاوهد اااااا

مم داالااايَّن دا داجه ما ِاايال داضعه ااهذااان ض اانذيا دخا ييا نمد اس اا انخيهللالا ن ا

   ااوايدياغدايضااملناندةالام يداا ضد ابعهد ااهدذااان ضد اامل  د أانهدخا همااااااااااا

اانهمدداسام ددمامددا اي  مدد اا ا  ددااسددخاوزدد يافاهددذااااااا ددق  امدداام مدد اا  ا

ا 1 . انهخب الا  اونيا  اانههز ا ه يا
ا

 مدهللاافمثلدةا يهداااندضا هد ا  اانههدفرامدهللااننود امداا رّافاانع دخاان ريددخااااااااااا -

 سان ااميهللاا وثرامهللااننو ا يم   د لاا اهد افا خيااجا امم ا:321 بهللاا خرب ا 

ا 2 .  ميهللاا وثرامهللاان   ا ير م ا مهللا وثرامهللاانهعرابيذ ن ل
ا

 سخا رّ ا س ايافاوه اافّبا ا دخا ا  اان عدخاادهللاانهع مدخا ااننو يدةااندضاين دراااااااا

امن اا ان اانعلمالا  مز ااننو اال امهعلمم الا مهللا ن :ا

   مداااننود امدقاُ هادِ أاسل د امند ا  ِّاااااااا هدد ا:اا255مااجا افاانرسانأانلفدا ىا ا -

فااعدد اأ  اانزددقمةامددهللامددا شاانلوددهللالا مددهللام ددخاراجي  ددأااناب ددخرامدداايشّيدد ا 

وهاها عاوه  الا  عرا عا يهخ الا  ي اِ عاا    الا ماماّاال ا ند ام د ااا

المدد امندد امددهللار ايددةااملثددأا اااا ارّمددااهدد ا   ابدد الا مددذهأاامددااهدد ااااميهادد يل ةعاا

اننود ا اجيدريافااااصلا اانهع  اان دار اا.....ا ااد يااانهاهخالا ااخلياانصاّ ا

انددر يا عايعهمددخابدد ا زدداهاانع ددخاّ عاهللااملعددامق ا  اُيهددط رما  ا ددي الاممدد

 المد افا ند ااا زاهااانخالا ّ عااانخسةا ا ي امداايدخ أافااملزدا ةالاااا

  3 . انزلطاعا وه اهاانخ ا يهللاا لااحيهاجا نم او ا
 

                                                           

ا.ا92لاا1/91:اااا ىا:ااحلم اعا 1 

ا.ا2/21:ابهللاا خرب ا:اانع خاان ريخال 2 

ا.ا212لا3/216:اااا ىا:اانرسانأالا 3 
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رّافاوهدداها ان مدداعا مددهللاافمثلددةاالدد ااههمدداأاافّبددا ابانهمفمددخااننودد يامدداا ا -

حيزددهللامندد ااعا ي ددايا:اِ ع ا  ددللاافمدد راملددهللا هلددناالددماانطدد ا ا ا  ا  انه ددم

  زهللامن ا مئاا  اي لدغاممد اااا اذا ااملهط   لامسي ا احل مئالا  ايه عامهللا

وددذن اانعلددمابصددنااةاانهددقأ.ا نددمااوددذن ااا امل ددانغاهلدد ا  هلدد ا هلدد الاا

 امل عدد يابدد لا بدداهااالاهاان ااددأسددانراانصددنااا لاملددماايهددرامددهللا  زددهللابدداا

  1 . امضامةلا باهااملعرمةا اننهر لا عايه عاجاهقابزانرا ب اهااننو 

 

لامدداا رّافااممهددا اا مددهللاافمثلددةااف ددرىاالدد ااههمدداأاافّبددا ابهمفمددخااننودد اا -

..ا  هددهللا عاا هددد لا اانلملددةاانثامنددةا لاجددا اممدد :اااا144له  مددخيا ن املشايزددةا

لاخيطدد   االوددهلل:اِ ع امددهللايددههلمابدداماراها اانصددوةا  ايايدد ي دداياباملثددأاافّ

 جيدددرياالددد اانزدددلم ةااحلممدددخ ا اانهدددري ةاانزدددلممةالاسلمدددأا  اانيدددنالا  عَّاااا

احلاجدةا دخيخ املدهللاُاددِخأاهدذ اانز دفمةا هدذاااملنهدد ا  ا  عاايدهعلمااننود ا ي ددنااااااااا

الدد ا  هامدد الا جيددرياالدد امن اجدد الا ي دديابهددر   افا اددا اانعددرها اااااا

ا يزداعامعاااا ا ر م داا ام ضد اا  اا امزدهعمق  ا م مق  االا مهد اا  د،اااااا 

ب ددذ ااحللمددةا الدد اهددذاااننفدداراملعمددريا يدد اغِندديمااددهللا ط يددأااننودد ي اومدداااا

  2 . يزه لاسار اانهعرابانط  ااهللاالماانعر  ا
ا

  ا ددأامدداا رّامددهللااننمددا جاانزدداب ةا عاافّبددا ايهددهه عامددهللااننودد اانددذيا   ددرااااااااا

ان رامدةا ا هدع ا  االا اآرا اانعلمدا ا اا دهقم مامم داالا مدهللاااااااا  ع به امهللاوثدر اس اادخاا

بع ا ب اب ااملع خ ا.ا ا  ج ا فمخهما  ااننود اانهدر ريامند ااندذيايهد  اانهدقأالااااااا

احي ىاانلزاعامهللاان س  افاانلوهللا ااخلط ا. 
 

ــي:      .1 ــعر العربـ ــة يف الشـ ــد النحويـ ــطلحات و القواعـ ــف املصـ ا ههمامدددا اابيدددخي توظيـ

ااننو يةاانخاانهعرا امدهللا دقيا   مدنااملصدطلوا ااننو يدةا ابعد اان  اادخافااااااا

اللا اددر ا ندد ابصدد ر ا ددعريةا هددهللام ددمااملعندد ااملددراّاانددخاانهددااراا  ددعارهم

                                                           

ا.ا3/221ال :ااا ىا:اان ماعاا اانه م 1 

ا.اا1/91:ا ب ا ماعاانه  مخيا:ااممها ا ااملشايزةالا 2 
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 سددخايهدد عا   مددنااملصددطلوا ااننو يددةام ها ددا ان  ددمامهددر اانهدداارلا سددخااااااااا

   ا ا  ا انهي اما.يه عا   م  اا ع  ا ااهللامعايا اماااا  ااانهاارا

مثلةاال ااسده خاأااملصدطلوا ااننو يدةامدااساند ا بد ا داأايدذوراممد اااااااااا مهللااف -

ااخلمر ا اوم مةا  ث هااال اانع أاان هري:
ا

  1 َخْرَقاُء يلعُب بالعقوِل ُحَباُبها             َكَتَلعُِّب األفعاِل باألمساِء 

ممهللااملق ىا عا باا اأااسه خأامصطلو ا د ي اهمداا:اان عدأا اا سدما.ا   دناااااا

مدهللااي ريةاانعامأافااننو اانعربياانخا   ةا  ث ااخلمر اال اانع أا امااينهواادهللا ند ااا

م اسددنا هل ددةابهدد ث اهددذ ااخلمددر الامهمدداا لعدد ااخلمددر ابانع ددأا.امددسعاان عددأا هدد اااااااااااا

فاااملدةام دخايهد عاااا ا الاممه  ا ارابد ا زد ام سعدااااا ا انعامأ ايلع ابا سماوم م

امر امااق الا مر ام ع   اب .اا

 مثلةاال ا   مناان  ااخااننو يةافاانهعرامااسان اابهللاُان : مهللااف -
ا

ــزْ  ــاِر ِإّن و  ُيِجــــــ  َكــــــــأّني مــــــــن َأخبــــــ
 

 لـــــــــه َأَحـــــــــَد يف النحـــــــــو أن َيَتَقـــــــــدَّما  
 

ــْرفُ  ــ َعَســـى َحـ ــَداكِ  رٍَّجـ ــَن َنـ ــي مـ  َيُجرُّنـ
 

  2 ِإليــــك َفأ ضــــحي يف ُعــــاَلك ُمَقــــّدما 
 

ا

يلدده  امددهللاان مدده اانزدداب  ا عاانهدداارا  ددناسااددخ  امددهللاس ااددخااننودد اانعربدديااااااا

 امهللايريخا.امان اادخ ااف  اهديا:اادخأاجد اما  دخأا ديااااااا نلهع  ااهللامعايا  افاان   يا

جمدر را  ا د ةا لدةا رممدةا لامانهدااراااااا  ِ ع ا اال ااا اا ّ ا  ااواعا   ةا لةاجارا

ميهللاايريخاِ   ابهر ط.ا مدااان اادخ اانثايمدةام دخاااااا   ان ا ايا يا اِ ع ا ا ايزهطم اانهّ خأا

اسدده خأاانهددااراسااددخ ا ددر  اااددرالا  ددر  اااددرا هصددةابافاددا ا ددخ أاالم دداااااااا

او د ار  ااارامملامانهاارايرج ا عايه عا ان ا ايا ا نم اافمعايمهفرهاا احتمأا

 اانمةاانخ .اةفامهاياممص ل امهللايريخا بهرأاجير ا
 

 ا  ا اجدةاان هدرااا افّبدا ا اانههداهاااا  ن دادبيـة: الطرائف النحوية يف املصادر األ .4

  دارا ااان  يلااهللاانن االامرا  ااير ع عامشن ا  مابهأامااه ا ريدنامدهللاافاا

                                                           

 .29اخلطم اانهيينيا:ا رواّي اعا بيا اأالا اا: 1 

ا.92ابهللاُان ا:اّي اعاابهللاُان الا اا: 2 
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بس  دداراانطرانددنااننو يددةافااااّبددا  سددخااهددهماافاا. ددعارا ااحلهددمااانر ايددا ا ااف

وهدد  مالا  ا ددةاانددضايهدد عا رومنهددااالدد ااخلطدد ااننودد يا.ا سددخاامددهأل ااااااااا

 وه  مالاّ اثريةامهللاانطراننا اان هاها ااننو ية.
ا

ّبدا ابدانطراننا اان هاهدا ااننو يدةامداار ا اابدهللااااااامثلةاالد ااههمداأاافااممهللااف -

اعديامد  اآلياامدرابدهللاااااا دمعياسداي:ااسهم ةالاساي:ا  يدخي ثلا بد ا داناادهللاافاااا

اخلطاهاي  يا:ا  ذاا دخاامللد ابدهللامدر اعارجدق اوداعايدرىار يااخلد ارجار ياااااااااا

   م الام ايان ا:ا نزياان انأ:
ا

 يُد و الــــــــبطنُي وَقْعَنـــــــــبُ َوَوِمّنــــــــا ِســـــــــ 
 

ــُر املـــــــــــؤمنني شـــــــــــبيبُ    وِمّنـــــــــــا َأِمْيـــــــــ

 

ا

املددشمن امدد مراااملددشمن ا دد م ابانن صدد الا يايدداا مدد ياام ددايا:اِ يي مددااسلدديا:ا ِمن دداا  ِمماددريا

ا. 1 به لمةاس ملة 

ِ ع ااملهمع هللافااننم  جاانزاب،اجيخا عاانهداارااسدهطا ا عايهقاد ابداملعن امدهللا دقيااااااا

ارابمدةالا اخيلدصاي زد امدهللاغهد ااخللم دةا.ا ا د م ااملدذو رافاان مدياااااااااااحلروا اام

الد ابدلا  مم دِةاااااثدانريهللا  م ابهللاينيخاانهدم اييالا  دخا بطدايااخلد ارجااناااااكانهواا ب ه ا

ّ ادد ااخلقمددةلا  اربدد ااحلفدداجالا هدد اُهددِنأالا ا نمددةاُ نزدد ااااا فا قمددةاا ددخاامللدد الا اا

بد م ااملدشمن الاااا م ا ة.ا سخاغه اا خااملل ابهللامر اعامهللاانرجأا عايخا ا  مرسةاانه م

سراةابخي ه الاساأابه م ا روةااماراهامّمااايعهدااا انههللا اانرجأاب رطا وان ا ا

 ن اال ااملعن الامداملعن ابدانرم ايهد عام هدخ لا مَّدااباننصد اممهد عامنداّىلام عدخا عاااااااااا

اواعااملعن ا:ا م ااملشمن ا  م اِمن االا ارااملعن :ا  م اياا م ااملشمن اِمن ا.

ا

ان هاهدا ااننو يدةامداار ا ااااامثلةا يها اال ااههماأاافّبا ابانطراننا  مهللااف -

هدددأاانهددداأاالددد ان دددا ااملددد م عاا  بدددراهمماان م  ددديالاسدددايا:ا ا ادددنأارجدددأامدددهللاا

ماسههارارجق امهللا  وابةام ايا:اال ا ياج ةا  للا عا ن  ا م ااملدشمن ا؟اا

سايا:اال اان صا ةالاسايا:انمااانخيامن اا دي ا ا يديان د  احلدهللافاوقمدياااااا

 امسيدد ا وثددرامدداايزددهعمأا.امددخ أاالدد ااملدد م عاااوددث ا الاسددايا:امعلمدد ابددانرما

                                                           

ا.ا2/121ابهللاسهم ةا:اام عااف  ارالاا: 1 
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املشمن ا رمحدةاالا ابروا د الام دايا:ايدااغدقأاااااااُرماِمم ايا:اانزقأاالم اياا  

ا   الامص  الاسايا:ابزُماال الام ايا:ا يل امهللا يد   االد اانرمد ا؟اسدايا:ااااا

ا. 1  ومنا ا رم امهللارم االا!امهو ا سه ا اجه ا 
ا

ن خا  رااههماأاباااي ااننو يامدهللاانعلمدا اااالتحليل النحوي يف املصادر األدبية:  .3

لا  ا ةا ر اواانهعرلاي  يام راانخيهللاس ا  ا:ا امدس ااودث  امدهللاوهد اانهدرواااااا

 اانن دخايصدأابد ا جنان داا بمدا اااااا   ااه امه عامهللاانل دةلا  ااننود لا  اانهداري لاااا

 . 2 مهللاانهعر 
ا  ا عامثددةااجتاهددا ااددخ افا ددر واانهددعرالا دد ا:اا جتددا اابدد ام ددراانددخيهللاس ددم ددخا

اّراسددهناانل دد يالا اا جتددا ااننودد يلا ا جتددا اانهددارخييالا ا جتددا اانن ددخي.ا مددااي ددمااااااااا

احلانمددةاهدد اا جتددا ااننودد يلا  ا اخيلدد ا ددروامددهللا ددر واانهددعرامددهللاا ههمدداأاب هدداياااااااااا

هدددروا هددد اجتلمدددةااملعنددد اااننوددد لا وددداعا سدددملةام مدددةاخلخمدددةااادددخ اافساسددديامدددهللااناا

ا.   يها 

ا ههماأاباااي ااننو ياانهط م ياانذياخيرجااننود ااا   سخاايصر ابع اانعلما ا

 اممخاعاانهط م،لام  ر ااملما اانهولمأابههأا داهرلا اا مهللايطا اان وااانن ريا

ي ددداريا اننوددداساا سدددانم ا هل دددةافاامل هدددارا ااملهددد  ر لاوهدددروااملعل دددا ا بدددهللاافاااااا

ا. 3  ر وااحلماسة يينيلا  رواامل هلما انألي اريا املرم سيا انهيينيلا انه

ممهللااملصاّراافّبمةاانضابخاامم دااانهولمدأااننود يا اضدوا ا درواّيد اعامحاسدةا بديااااااااا

هددا الام ضد  اانخراسدةالااااا121ب االديا محدخابدهللا مدخااملرم سديا ا اااااا  اأاانذيا نع ا

  درا اامم خاساأااملرم سيابهولمدأاامل درّا ا اان اومد ااند ارّ افاان مدياحتلدمق ا  يدا لاااااااا

فاممخاعااننو ا.ا نعأاامل ا ااان اّمةا   اسخر ااملرم سيا ابرااه ااه ث امةا م ار امان 

اانه صمأ.افاانهولمأااننو يابهي امهلل

  

                                                           

ا.1/121م  يا:اانياسهللا املزا  الا براهمماان ا: 1 

ا119:امن واانهيينيافا ر   ا اان ممةاانهارخيمةانلم هلما الا اام راانخيهللاس ا  ا: 2 

لا من فمدةاانهولمدأااننود يااااا6ين را:ام راانخيهللاس ا  ا:اانهولمأااننو يالا   نةا ا ّنه الا اا: 3 

ا.12نلنص  اافّبمةالا ا



 

  

 األول الفصل

 التحليل يف التفكري النحوي العام 

 التحليل النحوي: املصطلح واملفهوماملبحث األول: 

 طرائق التحليل اإلعرابياملبحث الثاني : 

 املبحث الثالث: معايري التحليل اإلعرابي
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 :العام التفكري النحويالفصل األول: التحليل يف 

 عاانهولمددددأااننودددد يانددددماابااخيددددخلابددددأاودددداعام جدددد ّا اانددددخا سددددقمناامنددددذاااااااااا

مطلددددد اان دددددرعاانثددددداييااافدددددريلا مدددددااوددددداعاسدددددخما ااننودددددا اجيدددددر عاودددددث ا امدددددهللاا

انهولدددددمق ااننو يدددددةافااتددددداناا  ل دددددا اانهدددددخريالا  طانعنددددداافاوهددددد ااننوددددد لاا

 عاان ددددخما ااهددددد ا دددد اهخا  مثلددددةا للددددةا ددددخياالدددد اااا114بددددخ ا امددددهللاوهدددداهاسددددم  ي ا اا

وددددداي اايدددددخرو عا هممدددددةاانهولمدددددأافااننوددددد .امثمدددددةافا  اسددددد اان دددددرآعاانهدددددريملااا

  ددددر واانهددددعرلاودددداعااملعربدددد عانةيا ل انهددددار  عانأل ددددعارايعرضدددد عاحتلددددمق اااااااا

ن  يددددةا هل ددددةلا يلهنمدددد عاان سدددد  اانددددخاوددددأامهددددهلةا ع  يددددةلا ي مندددد عابعدددد اااااااااا

 افّ ا .ال معايي ان  انناامارابمةلاانخ نمةاانعقسا ا
 سددددددخااسددددددهمر امزدددددد  اانهولمددددددأافامشن ددددددا ااننوددددددا ا غ هددددددملاّ عاحتخيددددددخااا

نلمر هدددنا ااملن فمدددةااندددضايصدددخر عاان دددالاالددد ا عابعددد ااملهددد  ريهللامدددهللااننوددددا لاااااااااا

 ددددعر ااباحلاجددددةانهوخيددددخامن فمددددةا هددددي اانزدددد مأانلخارسدددد لامهدددداعا بددددهللاههدددداأاااا

تدددددايلا خبا دددددةافاج دددد ّامهممدددددن افاهددددذااااااان دددددرعاانثددددامهللانلددددد فر اافيصدددداريافاا

 مددددداااسددددده ا افابمددددداعاانهولمدددددأا«ام دددددلاانل مددددد اادددددهللاوهددددد اافااريددددد »وهددددداها

امارابددديانددد ع اامل دددرّا ا اامدددأا   ددد اه الا  ضددد اادددخ ا بددد اهلا  ضدددلاودددث ا اااااااااا

   ر ا ن مذ .لمهللاس ااخاانهولمأ
 مددددهللاااددددخيرابانددددذورا عاج دددد ّا  نئدددد ااننوددددا افاانهولمددددأااننو يلسددددخاسددددار ا

اااملصددددطلل انهولمأ افامشن ددددا  ملام دددد ا  ددددااا ددددا افاانخراسددددا اااّ  دددداا  دددد رااددددذا

اننوددد ا»انل  يدددةااحلخيثدددة.ا هنددداكاج ددد ّاودددث  اجعلددديا  دددارهاهدددذااامل ضددد  لامن دددا:اااااااا

«ا افا  دددد ا اانعربمددددةا  هدددداا  ددددرم ااانيددددم»نع ددددخاانعلددددمما بددددراهمملا اا«ااندددد  م ي

زدددددداعا  همثددددددأانهمدددددداأا «اناهدددددداانل ددددددةاانعربمددددددةامعناهدددددداا م »نيمددددددخاافيطدددددداويلا ا

ج  ّهددددش  ا غ هددددمافا نددددا ياج ايدددد امددددهللاانهولمددددأااننودددد يلامدددد اان ومددددناالدددد اااااااااا

ااايدددد اامارابدددديلا سددددخا  ددددناانددددخاان  ددددانناامارابمددددةلا  اجتمدددد ابدددد اانعنصددددريهللااا

امارابددديا انل ددد يلا  ا هندددا يافاان مددداعاانصدددرياامادددراها انصدددر لابدددخ عاحتخيدددخاااااااا

 بع ااا اي .ا اضلانلم   ألا باسهصارافاانهط م،اال 
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  هددددددهللاان دددددد يا عاانددددددذيا سدددددداانن ريددددددةا اانهولمددددددأااننودددددد يا افاانعصددددددراااااااا

احلددددخيااهدددد اانددددخوه رام ددددراانددددخيهللاس ددددا  لا مدددداا ددددمَّراهددددذاااملرودددد امصددددطلواااا

ا  خّام   م لا س ااخ ا    ن ا م اّن 

  ايههددددنابددددانهن  لا   دددداا جددددرىاممدددد لاممارسددددا ا ط م مددددةامددددهللا:اان ددددرآعلاااا

 ددددر اج دددد ّ افامشن ددددا ا  رج دددداانلخارسدددد ا ان ددددا ث لاااااا احلددددخيالا انهددددعرا.ا  ا

فامشن دددد ا ااملدددد رّاا«اانهولمددددأااننودددد ياا»ام ددددخاوايددددياان خايددددةافا   مددددنامصددددطللااااا

اننودددد ياانهدددد  ا ددددا جا ط م مددددةافااماددددراها افّ ا ا انصددددر ا لاثددددما ددددقا ندددد ااااااا

ثددددماودددداعاوهدددداهاان يدددد ابددددداااال دددد نمناوهدددداها اانهولمددددأااننودددد ي:ا  دددد ن ا  ّنهدددد ا ااا

 جددددا ااخلهدددداأافاوهدددداهاااالانهولمددددأااننودددد يافااملخرسددددةاان رآيمددددةاان ددددخم  اااا جددددذ ر

 من فمددددةاانهولمددددأااننودددد يانلنصدددد  اافّبمددددة لا ودددداعاي ددددخ امددددهللاهددددذ ااملشن ددددا لااا

ومدددااوددداعاي دددد يلاانهزددد مأاالدددد اانخارسددد ا افسدددا ذ ا املخرسدددد ا املعلمددد اسدددد أااااااا

اانل  يةا افّبمة.ان واا انهعلمما  ه يهللاامل ارا ااننو يةافاحتلمأااننص  ا

 يندددددخرجا ّيدددددا ااندددددههلمافاثقثدددددةام ا ددددداا هدددددي:اانهولمدددددأااننوددددد ي:ااملصدددددطللااا

ا امل   ألا  ران،اانهولمأاامارابيلا معاي اانهولمأاامارابي.

 

 :املبحث األول: التحليل النحوي: املصطلح واملفهوم

 اامصددطللا انهولمددأااننودد يا امصددطللا ددخياامددهللا ددنعةاالمددا اانل ددةاانيددخث .اااااا

  عاارم اا  عا  االع دما سزد ا م اّند ل مهللاااااليعرم االما اانزلنلاب    امصطلوا

اافهممةاانهعريناب ذاااملصطلل.

   مدناوددأامدداا هدهللامددهللاافّ ا ا ان ددرانهللااا»ي صددخابدد :ال   مدد اانعداأاامانهولمدأاا

ا. 1 «ن ا معايم لا م،امااي ههم اي ا ا جمنرم ام اي اامّراكا ان  مااهللامهام ااننصا

  ا دددددذورااملعددددداجماانعربمدددددةاان خ ةهدددددذ اانصدددددم ةلا   ا عااملدددددخس،افااملزددددد  اااااا

ا  ه اسمةلا ا مهخاّاانه نمخيااذاااملصطلللاجيخا ي ا  نخامهللامنتان  يام جد ّا  دق ااا

عنان در اّ نديا صد  لا هدذاااااا ي امد    امدهللاان عدأا  يدأ  اثدماضدااااااافاانعربمةلا ما

                                                           

ا حباامنه ر .131لا ا ز اون اع:احتلمأااننص  اامل   أا انه اب ا:ا 1 
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.ام دخاجدا امعندد ااا 1 اند ا  دأ لا يل دأي افااملعداجماان خ دةااااااي جد اانعد ّ ا  ااف دأاانيد ياااا

»ا  يل ددأي افاهددذ ااملعدداجمامر  طددا اب دد اانع ددخ ا  مانددةاانهددخا أابدد ا  رام ددالا مددااسمددأ:اا

ا. 2 « يل لدُياانع خ ا  ُ لُّ اا يّقا  اامهوه ااماياوليا

 سدددخا  سدددعياّ نهددد افااملعددداجمااحلخيثدددةلا  ا دددارااحل دددأما سدددملةان ددد امعطمدددا اااااااااا

ان وم ل   دارا  خا دد اااننمدةاان زددمطةلام ديااملعفددماان سدم لامددثق لاجيدخاان ددار اااااا

  ار ا  اانخ نةاان خ ةلاثمايصأا  اانخ نةااحلخيثة:ا يأَّاانع دخ ا ل دا:امّه دا....ا  يل دأيااااا

نهددي :ا رجعدد ا  اانا ددر .اي دداي:ا يّلددأاانددخألا  يّلددأاان دد ي.ا ي ددايا يل ددأااانع ددخ :ا يّل ددالا ا

.ا   دار ابعد ااملعداجما  ا عامعند اانهولمدأاااااا 3 ي زمةامدقع:اّرسد اانههدنا  اياهدا....اااا

ا.اا 1 ه  ا رجا اافمرا  اانا ر اامله يةان ا 

انع دخ  اهد ااا  حيزهللابندااه نداا عايدذورا عااملعفمدا اان خ دةا  دار ا  ا عا ا يدأ اااااااا

 بدذن اسدخايهد عااااال يا:ا رجاا داا  ا  دل اااال رجاا اا  اماوايدياالمد اس دأا عا ع دخاااا

 هدد ا رجددا اافمددرا  اااالهددذاااملعندد ايدد ا انلمعندد اانددذيا  ددار ا نمدد ااملعفمددا ااحلخيثددةااااااا

ا. 5 انا ر اامله يةان ا 

اا سددخا ددارامددخن ياانهولمددأاالدد امعندد ا ا  ددخيماانه زدد ا انهددرو ايه صددصا  عددا املدداااا

يهددا ا نمدد اوهولمددأاانددخألا حتلمددأاااملددةا  امددااي  ددنابدد اوانهولمددأاانرياضدديلا  ااااا

انهولمدددأاانن زددديلا  اانهولمدددأاا جهمددداايلا نهدددأا صانصددد ا آنما ددد لا   ا ي ددداا ه ددد،ااااا

ا انخ نةااملرونيةاانضا علاانع ّ ابهي امرو ا  ا جنا ابزمطة.

                                                           

لسرا  افاوهدددداهاافمددددانيا بددددهللاانخ نددددةب ّرامددددة:اانهولمددددأااننودددد يا   جمدددد اااننايددددخيين دددراا:ا 1 

لا  مخاج اريهلل:اانهولمأااننود يااندخااممداأاانهدا يبافاامل ا دخاانهداممةافااااااا16احلاج ل 

ا.33 روا ق ةاانهاممةل 

 انع ا  يل أي لا ين رام ايمااانل ةا  يأ  لا انلزاع  يل أي .:ا 2 

امل ا دخاااافعفماان سم   يأ  لا  مخاج داريهلل:اانهولمدأااننود يااندخااممداأاانهدا يباااااااين راامل:ا 3 

 .31انهاممةافا روا ق ةاانهاممةال 

لا بطدرساان زدهاييا:ا دم اااا226ل225يخيما  سامةامراهليا:اانصدواوافاانل دةا انعلد أالا ااا:ا 1 

 119انيم الا 

  احباامنه ر ا335  معه  الا  م ّااااسم:اانهولمأااننو يا ا عري  ا :ا 5 
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هللاانعل أاانهفري مةاوعلماانطد اا مهللاان اضلا عامصطللاانهولمأااننو ياسخاايه أام

 سددخا  ددناانهولمددأابدداننو ياممددااااال انهمممددا ا غ همدداا  اانخراسددا اانل  يددةاانعربمةاا

ا.اا 1 جيعأا ساساهذااانهولمأا امخ  ااننو 

لا ودداعا 2  مددهللا سددخأاانههدد اانددضا  رّ اهددذاااملصددطللاوهدداه:ا ااننودد ااندد  م يا

لدة.ا وهداه انيم افا  د ا اانعربمدةاااااامأامشن  امم اه احتلمأا ارابيانلنصد  ا افمثا

 مدااحتدخناادهللاحتلمدأاانهدقأا ربطد اباماراه.  عدخّ ابعدخا ند ااااااااااال 3   هاا  رم ا

م دخا رّااندخا داأا زداعااودث اافاوهابد اااااااالانخراسا اانضاُ ورامم دااهدذاااملصدطللااا

 ا هلددناانخارسدد عافام   مدد لاممددن مامددهللا راّابدد ااال 1  انل ددةاانعربمددةا:امعناهدداا م ناهددا ا

انهولمدأاامارابديلا مدن مامدهللا راّابد اانهولدمل :اامارابديا انصدرفلا مدن مامدهللا راّابدد ااااااااااا

ا. 5 اااي اانن ريامهللااننو ا اانهط م يلا انعها

 نعددأا  يامددهللا ضدد ا فددراافسدداسلا  ددخ ّام  دد أاانهولمددأااننودد يلام منددا ا  دد ن اااااا

    ن ا  ّنه  .ا-انهولمأااننو ي»اه ر:ام راانخيهللاس ا  افاوهاب :ا  ّنه اه اانخو
م ددخااددر اانددخوه راس ددا  اانهولمددأااننودد ياب  ندد :ا اانهولمددأااننودد ياهدد ا ممددنااااااااااا

انعنا راانل  مةانلع ار لا حتخيخا م  الا   ان  الا انعقسا اان وم مدةابمن داابخ ندةاااا

ا. 6 امل اأا امل اي

مةانلع ار ايعلا ممناا سمامهللااحلر ا  اا سدمامدهللاان عدأا  ااااناانعنا راانل  م   م

 مااحتخيدخا دم  الام د امداايدر   ابااايد اانصدرفلا  مداااااااااالامل رّامهللاااملةلا ههذا

حتخيددخا  ان  دداام دد امدداايددر   ابااايدد اامارابدديلا  مددااحتخيددخاانعقسددا اان وم مددةااااااا

فاانع دار ا هدذاايعدلا عا جد ّااااابمن الاممعلابمداعااقسدةاودأاانصدرابانعنا درااف درىااااااا

                                                           

لا  مدخاج داريهلل:ااا32ين رامهر اا خانرمحهللا:اننود ا انصدر افا در وامحاسدةا بديا داأل اااااا:ا 1 

 .31ل35انهولمأااننو ياانخاامماأاانها يبلا 

 .111ل119ا خانعلمما براهمم:ااننو اان  م يل :ا 2 

 .3/263 مخاافيطاوي:اانيم افا   ا اانعربمةا  هاا  رم ا:ا 3 

 .ا119لا12لا16لا2ين را اأا زاعا:اانل ةاانعربمةالامعناهاا م ناهاالا :ا 1 

–ل ممددخ واانرمدداني:اانعربمددةا ان  دداننااننو يددةا11ين ددراا ددخ اانراجوي:انهط مدد،ااننودد يل :ا 5 

 .249ّراسةافاا زا اانن اأااننو يل 

 .11م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو ي:   ن ا  ّنه ل :ا 6 
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انصراماايزهخايا ج ّاانصراآ رامهمأان لامان عأااملهعخيايزهخايامااق ا م ع   ا

  ابدد لا ان عددأاانددقمأايزددهخايامددااق لا ههددذا.ا  مددااّ نددةاامل دداأام دديلاومدداا  دداراااااا

مداااااملعل مدا ااندضا  ا ديابداننصا د ا  ّ د ا  يدراّ لا  هدماااااااا:ام   م ااانخوه راس دا  اا

اليددذورافاهددذاااتددايامعرمددةام دداأاانهددقألا ي:ااملناسدد ةاانددضا طل دديا يهددا  ا   لم دد ا

امل ددايام  دد  اباملعددايياانخ نمددةااةي.ا  مدااّ نددا راديااحلددخ ّااخلا ددةامل ضدد ا ااحل م ددا

ا. 1 نلم رّا ا باملعن اانعاأانلع ار ا 

 داي:ا ا  اا ادخيااانن درافااااانخوه راس ا  ا  ضدموا امل  د أاانهولمدأااننود يلاماااااأيخَّس  ي

م   أاهدذااانهولمدأا  دخىاننداا د ر ااملمدةلانه  مدنااف هداأا اف د يا انهد اب افااااااااااا

ّراسةااننصلا    اار  ا  ااب  اطاان  يا انهع  لا ي ا  همد اان  دخ اانهع  يدةا  دأااااا

ا ددده اوا  الانر دددخا صدددانصاااننمدددا لا  ددد ا  الا سدددل و اافا  ددداراان  دددخ اااااااا

 سع دداامددهللاان مدداعا ان  ااددخا اف هدداألا يدد ااملمددةامههاملددةا هزددا  امم دداااااانهلمددةلا م

 . 2 املرا أاامارابمةامهها  ةلا ّ   اافّ ا امهعا يةلا جتلما اانصر امهزايخ ا 
   انيابعخا ن اانخراسا افاجماياانهولمأااننو يلا مدهللا برمهدااّراسدةااندخوه رااااا

 سددخاسصددراّراسدده االابددهللاههدداأاافيصدداريا ددخااحلممددخامصددط  :اانهولمددأااننودد ياانددخا

اال ااااي اامارابياانن ريا انهط م يلاّ عااااي اانصرف.

ثددماجددا  اّراسددا امهممددن افاجمدداياانهولمددأااننودد ياانهط م دديلا وايدديا هددمأاااااااااا

 انهولمأااننو ياجباي م اامارابيا انصرفلا من ا:
ننهددر االانثدداييااافددرياانهولمددأااننودد يانةيددا اانهر ددةا هدد اي ايددةاان ددرعااااااا -

اا خانرمحهللاانهم اا  ّ.

انهولمدددأااننوددد يلا   جمددد اانخ ندددة:اسدددرا  افاوهددداهاافمدددانيا بدددهللااحلاجددد لاا -

اب ّرامة.انلنايخي

 انهولمأااننو ياانخاافي اريا انهيينيافا رواامل هدلما لاحلمد ّابدهللا مدخااااا -

ابهللايا راانعنري.

                                                           

ال ين ددرام ددراانددخيهللاس ددا  :ااا31ل39  مددخاج دداريهلل:اانهولمددأااننودد ياانددخااممدداأاانهددا يبل اااا1 

 .56   ن ا  ّنه ل ااننو ي:اانهولمأ

 .15و ي:ا   ن ا  ّنه ل ن م راانخيهللاس ا  :اانهولمأاان2 
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ا ددخاانهدداممةافا ددروا ق ددةااا انهولمددأااننودد ياانددخااممدداأاانهددا يبافاامل ااا -

اانهاممةلانيمخااخياعاج اريهلل.

 ّراسددا ا  ددرىا   اّ نددةا اضددوةاالدد ا عامصددطللاانهولمددأاااااال مددااهددذ اانخراسددا ا

اننو يابخ اي  ذامهاي افاانخراسدا اانل  يدةاانعربمدةلا نهدهللاي دخ ا عام   مد امدااماياااااااا

مداا دخّ ااندخوه راس دا  لاااااغ امزه رافا  هاعاان ا ث اانيخث لام عه مايزد االد ااا

 مدداايهددمأااادداي  اامارابدديلا انصددرفا بعهدد ماي صددر االدد ااا ايدد ااننو يددةاّ عااا

اانصرممة.

لاّنمأاال ا يد ا ايهدهللاا   دا اااا 1  نعأا   رامشن ا احتمأااسما انهولمأاانصرف 

اسانمددا ابدد اان ددا ث افام   مدد لابددأا يدد ا  ددراوهدداها  لدد،االمدد امشن دد  م اّ اانهولمددأااا

لام دد اجيعددأانلهولمددأاانصددرفام دداّ ا   دد  ايزدد االم ددااانيلددألاومدداا عااااا 2 انصددرف 

انلهولمأااننو يام اّن ا    ن .

 بام دددايا مدددأاان ا ثدددةا  ا عايهددد عاانهولمدددأااننوددد يام هصدددرا االددد ااا ايددد ااا

 ان هاياااننو يةلاّ عاانصرممةلا المد ا درىا عاانهولمدأااننود ياهد :اافّ ا ا ان سدانأااااااا

 انطراندد،اانددضايزدده خم ااانيلددأافااا ايدد ا ان هدداياااننو يددةاانددضايعرضدد اافا ثنددا ااااا

ا ر  ا   ز  انلنص  اانل  ية.

 

 :املبحث الثاني: طرائق التحليل اإلعرابي

ي صخابطران،اانهولمأاامارابي:اافسانم اانل  يدةااندضايعدياب دااّارسااننصد  افاااااا

انهولمدأاالد اسصدراامادراهاالد اافثدرااتهلد اب عدأاااااااااحتلمل اامارابيلامقاي هصدراهدذاااا

انعامأاال اآ راانل ىاموز ا انعقمةاامارابمدة ا   داايهدهمأا يهدا اان ومد اانل د يااااااا

ال امزه ىاااملةلا مااحيخنامم اامهللا  خيما     ا  ا دذ ....اا العند ا يد احتلمدأااااا

ا ارابيانلفملةاانعربمة.

                                                           

.ايعدر اهدذااانههداهاااا2445ياس ااحلدامى:اانهولمدأاانصدرفالّاراانعصدما انلط اادةا اننهدرلاااااا:ا 1 

ما ههخا نم ا اجةا قهاانعلمامهللام ا ااالماانصر ا اموثارامهللاانهط م،اانضا ث ياان  اادخاا

 .م وافااف هاعافا ا ةاوأا

  م ّارا خا يما:ام اّ اانهولمأاانصرفلاّاراان رساعانل ا ال ل .:ا 2 
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انهولمأاامارابيار ييا عا هدمامدهللا اطد اهدذااااايد اااااااهللاا يِه  امااو ا   اارجعيي

م دلاا»اهدد افاوهابد ااا261   افاانخراسةامهللااننودا اامله دخم لاابدهللاههداأاافيصداريا ااااا

 سدخا هلدماممد اادهللا ري دةاانهولمدأاااااااال«وم مةاامادراها»ا اا ااابا خ أاب مااسا 1 «انل م 

اامارابيانلم رّا ا اامأا افّ ا لانم خيا ن انلنا ئةاامل هخن افاالمااننو .

م خاسزما خيث ااهللا ري ةاحتلمأاانل دىاا  اثقثدةا سزداأاهدي:امدااجدا االد ا در ااااااااا

ا ا خلا مااجا اال ا رم ا مااجا اال ا وثرامهللا ن .

  امم داا يد ا اافن دا ااندضاسدخا هد عا ّا لا  اااااااام ماامااجا اال ا ر ا ا خام خ

ضم ا لا  اااا لا  امعق لافي دااجدا  االد ا د ر ا ا دخ افاانل دىاهديا د ر ااحلدر اااااااااا

ان ا خلا  عاوايياّ نه اا هل ةلام خاساي:ا ااالما عاانل ىااملعياان ا عاوداعا رمدا ااا

«اضدربيا»املهصأابان عدأامدهللا د اااا ا خا ااياان اباا ااخلا اب ا  اامله كلامم ايافا

ماادأاومداابل دلاادهللابعد ااملعلمد لا  ا ااااااا«ا »انها امااألا  اانهم امااألا  اي داياا

مااهمخ االد االيه عااسما اهراههذالام مااانها اا امةامسي اامقممةانإلضدامةا

كااملها ا نم لا اذاا  اا هلمياال ا اراب ااجئياباا اام ليافا  اس ن :ا مااهدخاا

  ا ر اوعامل ا....اانها امااألا  ا   ياكامااألانن اياماا عهمخاالمد لا جيد مافااا

 عا نطد،ابل   داامه د ي:اُأاااا«اِياهدذااافمدريااا»ا ا«اِشاانث هيا»ا ا«اِ اي ز ا»اُأاال ا ا»ا  ا

م هددخ لا  ندد االدد اان دد يابدد ي هللابعدد ا  ددهلللا   دد ي:ا ِ  امعددأا مددرا...افعااحلددذ امددم هللااا

اهيامددن هللااف ددألا ي دد يانل ددا ا ددر اجددرلا اندد ا ا ددر ااطددنلا  ا نطدد،اااددار لامددا

 . 2 بل   ا 
  مداامددااجددا االدد ا درم لام ددخا دد امدداابد ااحلددخياااددهللاافّ ا لا احلددخياااددهللاااا

انهددمانرا ودداعايددرىا عااف زددهللا عايعددياان دداابددخيااننطدد،اب ددالام ددخاسدداي:ا ا  عاودداعاااا

مد،لا هدأا در ااسده  األا يدااماادأا  اااااااانل ىاال ا رم ايط،اب لام مأ:اسخا در احت ا

م ع يلا اف زهللا عا عياان اب  ن :اانهم لانئقا نط،اباملهصأامزه ق لا  اجيد ما عاا

                                                           

لا ين ددددرامهددددر اا122ل113ابددددهللاههدددداأاافيصدددداري:م لاانل مدددد ااددددهللاوهدددد اافااريدددد ل اااااا:ا 1 

لا مح ّاانعنري:اانهولمدأااننود يااا32خانرمحهلل:اننو ا انصر افا ر وامحاسةا بيا األ ا 

 .11انخاافي اريا انهيينيافا رواامل هلما ل 

 .122ل ابهللاههاأاافيصاري:ام لاانل م ااهللاوه اافااري :ا 2 
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 سدماامدهللاسد ام:اااا«ا يا»ا نط،اباسما ي امهللا ند اوراهمدةاام اندةلا الد اهدذاام د امااااااا

ا. 1 سم  ي ا افننا انقألا سخااسهعمأاانهع  اب ماااخللمأا

جا اال ا وثرامهللا ن لام خاب اابهللاههاأا ي اينط،اب ا يهدا لامم دايااندخاااا  مااماا

 . 2 معأاما «اضرها»ا ر ااسه  ايلا ا«اس  ا»ا اراب ا:ا
ثددماينه ددأاابددهللاههدداأانلوددخياااددهللا ري ددةاانهولمددأاامارابدديانقسددملا بدد اضددر ر ااااااا

اا ههماأاب مريهللافاحتلمأاا سماهما:

ااماراه.اف ي:احتخيخامااي ههيا ج ا

اانثايي:احتخيخام س اا سمامهللااماراه.

ي دد ي:ا ا  بددخانلمددههلمااددهللاا سددما عايددذورامددااي ههدديا جدد ا اددراهاو  ندد :ااااااااا

م هددخ لا دديلامااددألامهددا ا نمدد لا  مددااسدد ياوددث امددهللااملعددرب امهددا ا  ام  دد يا  اا

فااسدما  دار املدماابهددي لافعاهدذ ااف دما ا ا زددهو،ا ارابدا ا ص  دا لاما سهصدداراااااااا

ا. 3 انهقأاالم ااال اهذااان خرا ايعلماب ام سع اامهللااماراها 

 ي صأاان  يافا اراهاامل ع يلا مااين د ا  ا عدم اي اد لامم دايام عد يامطلد،لااااااا

  ام عدد يابدد لا  افجلدد لا  امعدد لا  اممدد ا ينهددراالدد امددهللايعربدد عاامل عدد يابدد اب دد ام:ااااااااا

اامدهللا د،اامل عد يااملطلد،.ا سدخا يز دهللاابدهللاااااااا ب ا عاهذالم ع يلاّ عاحتخيخاولمةاامل ع ي

ةاههاأا عم اامل ع يامم ابدان  ي:ا در اممداعا  امهداعلا  جد ا يد ا بدخامدهللابمداعامهعل داااااااااا

 عدم اودأاااا- عاوداعاامل عد يامهعدخيا ااا-وماافاااارا اتر راانذيان امهعل،اين  دياا

ا. 1  ا خامه  ي:ام ع يا  يلا  اثاعلا  اثانا

 يهدداب ااحلددخياااددهللاوم مددةا جددرا اانهولمددأاامارابدديانل عددألام ددخابدد ا يدد اجيددرياااااااا

بهعم اي  اان عألا اقمةا اراب لا   ل ا عا   ا  خاافمعايا ارجا اادهللااف دألاي د ي:اااا

  ين  يا عا ع انلم هخ ايد  اان عدألامن د ي:امعدأامدا لا  امعدأامهدار لا  امعدأا مدرلاااااااااا

  ل :ا هل  لا    يافااملاضي:ام لاال اان دهللا فااا ي  يافا  ا ل  :امعأامهار 

                                                           

 .123املصخراانزاب،لا :ا 1 

 .123املصخراانزاب،ل :ا 2 

 .121املصخراانزاب،ل :ا 3 

 .121املصخراانزاب،ل :ا 1 
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مد لاالد اانزده عا  صدان ااااا«اي بصدهللاا»اافمرام لاال امااجينأاب امهارا ا فا د اا

مدد لاالدد اان ددهلامل ا ددر  انندد عاانه ومددخلا   دد يافااا«انُمن ددذع ا»ابندد عااميددانلا فا دد ا

نصدد هابهددذالا  ابسضددمارا علاااملهددار ااملعددره:امرمدد  احلل ندد ا ددأاا سددملا   دد ي:اماا

 جمن أابهذالا ي  ااقمةاانرم ا اننص ا اانألا  عاوداعاان عدأاياسصدا ايدصاالمد اااااا

ا. 1 م ايامثق :اواع:امعأاما اياسصايرم اا سما ينص ااخليا 

 ي  اابهللاههاأابعخا ن ا ري ةاانهولمأاامارابيانلور اانعامألاممذوراماايطل ا

 ا املعندد ا انعمددألاممددثق االدد ا ندد اب مثلددةاو  ندد :ا ع :ا ددر اااافاحتلملدد ا هدد ابمدداعاانندد ا

  ومخا نص اا سما  رم ااخلي.انهلل:ا در اي ديا يصد ا اسده  اي.ا ع:ا در امصدخريااااااا

ا. 2 ينص اان عأااملهار .ا :ا ر اي ياجينأااملهار ا ي ل  اماضما 

ااداا دأاااثمايذورا ي اال اانيلأاامارابيا عاي ج اانايه انلهقأااهللااامأاانض

 . 3 مهللااماراها انضا ا أااالا  ن ابعخا عاي رغامهللاحتلمأاامل رّا 
  عاوداعااملعدرها دا  افاغد ا لد اااااا»ا  اي كاابهللاههاأاماايهعلد،ابانر  دةلام داي:اااا

 دديام ددخألانددمعلما يدد امددار ا«ا:اسددانماميددخا»اادد ا ندد ام ددايام مددأافاسددانمامددثق امددهللا دد ا

}وَلَووووورَى َوووووَََىَفَّىىاَََّووووورَفَرىولَووووو  ا َى َ َوووووَ ووىىىىم هدددددخ  لا فا ددددد اام ضدددددع ااف دددددليلا نمهطلددددد ا

انددذيهلل:ام عدد يام ددخألانمهطلدد اماالدد لا  عاودداعااخلدديامددثق اغدد ااااا[05]وألن وو:  ولىمَآلئ كَوو{  

}بَوْىىََنوَّ  َىوَورَ  ىىىىم ص ّانذا  اسمدأ:ا ديامد   لاندمعلما عاامل صد ّامداابعدخ او  ند ا عدا :اااااااااا

 . 1 «.ا اذاا امخاانهم ابعخاس أا رجأا  امااس ل مالا ا نم ماا[00]ولنمْ  َجَهَل رن 
انيا يراانضاجي اا   امامن ااانخاان ماأابانعملمدا اامجرانمدةااا 5  ير خاابهللاههاأ

انلهولمأاامارابيلا  خّهاافاثقثةا م ر:

                                                           

 .121ل125املصخراانزاب،ل :ا 1 

 .125املصخراانزاب،ل :ا 2 

 .125املصخراانزاب،ل :ا 3 

 .125املصخراانزاب،ال :ا 1 

 .126ل111املصخراانزاب،ال :ا 5 
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مدا اا سدملااامدهللااقا«ا يا»ا  خها:ا عايله ااالم ااف لياباننانخلاو عايزدم ا عاا

مددهللااقمددا ااملهددار لا  عا ددا ااخلطدداهامددهللااقمددا ااملاضدديلا  عااا«اي يدديا»ا  عا  ددر ا

ان ا ا ان دا امدهللا  در اانعطدنلا  عاان دا ا اندقأامدهللا  در ااادرلا  عامعدأامدا اُيزدمَّااااااااااااا

«ا ورمدُيا  علمديُاا»ااداعلا  عاا«ا  ن مُيا  ا اُياماال امهم أااف يلاممز ،ا هم ا علا

اا  اعا معط ماعلا  عابميا ب ا اد ا نعد اودأامن داااااا«ا اىا مز ا»ا عامهارااعلا 

ّي »اجارا جمر رلا  عا  ا ا.م لاملاا اُيزيمَّاماال «اِرجا  

مل اافاغد ا لد ااود عاي د يافاااااانثايي:ا عاجيريانزاي ا  اا دار اااهاّهدااممزدهعااا

افا  :امعليا معل ا.فاانناسصة:امعأا مااألاملاا ننامهللاس يا ن ا«اونيلا واي اا»

انثانا:ا عايعرها مئا ا ان ا انهي لا ي مأاانن رافا ن ااملطل هلاممدثق االد ا ند اااا

ب عايعرهااملعرهاان عألا  ايهطل اان ااألا  اامل هخ لا  ايهعر انل يلا ملدهللا ايدخركااا

ا ن امسي اسخا راال ااملهطل اممعرب الا ايزهو  .

ارابديلا عاا  ا عاابهللاههاأايطل افا ران،اانهولمدأااماا 1  سخا لصابع اان ا ث 

مدهللا ن دا اااملدةااملدراّاحتلملد الامهدن ق امدهللاانعداأا  ااخلدا لااااااااااا مناانيلأاودأان دىااا

 يطل امدهللاانيلدأا عاي دهما    ابطري دةاانهعد  اادهللاانل دىااملدراّاحتلملد لا ثايمدا اب مداعامداااااااااااااا

ان عددأافاحتلمددأاان عددأ.اثددمايدد  ااحلانددةااااااي ههدديا جدد ااماددراهافاحتلمددأاا سددملا يدد  اااا

امارابمةامهللارم ا يص ا جرا جنألا  ا اراها بنا لا ي  اانعامأامهللااملعم يلا يدذوراا

 يدذورايد  اامل عدد يلا  مدنا در ااملهداعامددهللا در ااننمداعلا بمدداعاااااااالانعقمدةاامارابمةا

اانر  ةافاااملة.

مدةلام  در امداّ ا للدةامعربدةاااااا جا  ااملشن ا ابعخاابهللاههاأا  دخأا ط م دا ا اراباا

اضمهللا ب اهااننو اامل هل ةاانضاواعايعاا اااننوا .

   اامددداا ه عدددياان ا ثدددةاج ددد ّاانيدددخث افاانهولمدددأاامارابدددياام مدددا لا  ران ددد ااااااا

   دديا عابعدد اان ددا ث اسددخ أا راندد،اااا- ص  ددا افا ددخ ّاامل دداعاانددضاا  لدد االم دداااا

اهلا بعه ما  س افا ن اا سخ أا راند،ااامدةااابزمطةام جن انهخري اانطقهاال اامار

                                                           

ل محدد ّاانعددنري:ا14مهددر اا ددخانرمحهللا:ااننودد ا انصددر افا ددروامحاسددةا بدديا دداأل اين ددرا:ا 1 

 15انخاافي اريا انهيينيافا رواامل هلما الا انهولمأااننو يا
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ين  ددياالدد اانيلددأاامارابدديا عايه ع ددالا مدداابعهدد مااآل ددرام ددخااددر  اانهولمددأاامارابددياا

ا سخأامن فااالمما ان .

 نعددأاممددهللاوايدديااددماج دد ّافاانهولمددأاامارابددياا ددخاانعلددمما بددراهمما مدداا نددنااااا

ن درا  اانزدلممةااملهد   ةااندضا زدهنخا  ااااااوهابا ا علممما انطقهاااامعةانهدخري  ماالد اااا

ياافاحتلمق دد اان  ااددخااننو يددةا   رّاممدد ا ددخري ا ا  ط م ددا ا ارابمددةلا ودداعايرااددااااااا

املعددايياامارابمددةامددهللامعددأا مااددأا م عدد يابدد ا غ هددالا ضدد  اآ ددرااااانلنصدد  ا افمثلددةا

ا. 1 انهلمةلا  ر م اانهلمةاّا أاااملةا انر  ة 

م خاروناافاحتلمق  مااامارابمدةاالد ااحلرودةااااا 2 ّياه ماا  لايا نا  مخا

امارابمددةا سدد   الا هددذاايددا وااددهللااههمام مدداابانعامددأا املعمدد يلاومدداااههمدداابهددر ر اااااا

 عم اا سما ان عأا احلدر لا بمداعااملد لا املعدرهلا  ممدنااملرمد  ا املنصد ها اتدر رااااااااا

ا اتن أ.

انهولمأاامارابيا اضدوةلا مداا  سد اااافاجماياا 3  وايياج  ّا مخاافيطاوي

فااحلدخيااادهللاامادراهاب ي ااد :اانصدرفا اننود يا  ادراهاافّ ا .ا حبداافا اددراهااااااااا

ااملددةا  دد   الا  اددراهاافاددا اانددضاخي دد االدد اامل هددخ ا اراب ددالاو اددا اانهددرطااا

  اددا اا سدده  اأا...اومدداا وددرا مدد را ااامددةا ر ددخاانطاندد ا  اانطددر اانصددوموةافااااااا

ااماراها  ص ي امهللاا ين  افام ا يااخلط .

م خاب ا عااماراهاي همابهأاماا هدهمأاالمد اانع دار اانل  يدةامدهللاانا درلايزده ياااااااا

فا ندد اافمعددايا افاددا ا احلددر  .اثددمامص ددأامممدداايهطل دد اوددأامددهللاهددذ اانعنا ددرافااااااا

 حتلمل .
 وددرا عاان عددأايهطلدد افاحتلملدد لابمدداعاي ادد :امددهللا مددااانددنمهللا مددا  لامهددار لاااا

ا مر لا مهللا مااان نا ا اماراه.ا ب ا ران،احتلمأاان عأا عاواعام نما ا  امعربا .اا

مان عدأااملدد لايهطلدد افاحتلملد :ااددقأاهدد امد ل؟ا الدد اان ددهلا أاالد اانهددما أاالدد ااااا

 ا ذ اانن ع.ا بماعا روةابنان لا هيا داهر ااانزه عا أاال ا ذ ا ر اانعلةا أاال

                                                           

 .111ل119ين راا خانعلمما براهمم:ااننو اان  م يلا :ا 1 

 .31انخر سااننو يةانهقممذااملخارساا بهخانمةال ين را  لايا نا  مخاّياه:ا:ا 2 

 .221ل3/222  هاا  رم اال ين را مخاافيطاوي:ااانيم افا   ا اانعربمةا:ا 3 
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 أام خر ؟ا بماعاهدأاهد ا ا دأاند امدهللاامادراها أاهد افا دأارمد ا  اجدنأ؟ا مدااان عدأااااااااااااا

املعرهامسي ايطل افاحتلمل :ابماعا اراب لا هد امرمد  ا أامنصد ها أاجمدن أ؟ا ملدا ا.ا مداااااااا

ا .هيااقمةا اراب ا  وراس  ااملاي امهللا   رهاا  ااواييام خر

 ي اجي اانهن م ا  ااوداعااان عدأاياسصدا لا  اوداعام نمدا انلمف د ي.ثماااااااا  وماا ج ا

  ااوداعاا سدما داهرا اااا»احتخناافيطاويااهللا ري ةاانهولمدأاامارابديانقسدملاي د ي:ااااا

مقا اجةا  ااننصاال ا ن لا مداا عاوداعاضدم ا لا  ااسدما  دار لا  ااادا ام  د  لاااااااا

رطا...امموزددهللاانخنددذاانددنصلاثددماجيدد ابمدداعام سدد اا سددماااا  ااسددمااسدده  األا  ااسددما ددا

امارابي:ا ه ام هخ ا أا ي؟ا ه امااأا أايان امااأ؟ا ه ام ع ياب ا أامطلد،ا أامزدهثن ااا

 أاجمر راباحلر ا أابامضامةا...ا  الا   ااواعاا سدمافام سعد اانط معديامدهللاااملدةاااااا

  امهد  را ااند امافمهدأااندنصااااااُسهيااهللا ن لا مداا عاوداعامه دخما االد اهدذااامل سد اااااا

ال ا ن .ا   ااواييااقمةااماراها  لمةاُسهيااهللابماعاانز  لا ماا عاوايياغد اا

 ن امافمهأابماعاانز  .ا لاا عا م اافاا امعرضةاانهد ث امم دالا مداان  دا ا  دق اااااا

راهلا عاواييامعربةل  ماا قام  ا عاواييام نمةلامدسعاا دار ا ا دأاند امدهللااماداااااا

ا. 1   امهاعاااافا اراهاا سم

  هلمابعخا ند اادهللا ري دةاحتلمدأااحلدر لا  ودرا عا ند ايهد عاب مداعاي اد ا عااااااااااا

واعا  لما ا  امانخا .ا هأاه ااامأا  اغ ا ن ؟ا بماعاامل ا عاواعاادامق لا هد اانرمد اااا

ا أااننص ا أااارا أااانأ.

امارابيابص ر ا امد،ا   مد ا مداااااا جا اانخوه رام راانخيهللاس ا  ا اههمابانهولمأ

ادديااندد اب يدد : ا ممددناانعنا ددراانل  مددةانلع ددار لا حتخيددخا ددم  اا   ان  ددااان وم مددةاااااا

 معايم اااننو يةا اقسا  ااامارابمةلا  وراافّنةاال ا ن اباننزد،ا اندنم ا انصد  لاااا

ل  دداافاانهولمددأاا. ي  ددمامددهللاهددذااانهعريددناانطراندد،اانددضايطاااا 2 ن  ددا ا  ا  ددخيرا ا  ا ددق  ا

امارابدديلام دد ايريددخامددهللاانيلددأا  عا مددناانعنا ددراانل  مددةانلع ددار لا هددياا سددما ان عددأاا

 احلددر ا احلملددةلا  عاحيددخّا  ان  ددااان وم مددةلاوان ااددأا امل عدد يا امل هددخ ا اخلددياااا

 غ هددددا.ا معايم دددداااننو يددددةلوانهعرينا انهددددنه ا انه صددددمصا غ هددددالا اقسا  ددددااا

                                                           

 .226ل3/222املصخراانزاب،لا:ا 1 

ا.161م راانخيهللاس ا  ا:اانهولمأااننو ي:ا   ن ا  ّنه ل :ا 2 
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مسناّا انهرطا امضدامةا مداا نم دا.ا  عايدذوراافّندةاالد ا ند اباننزد،اااااااااامارابمةلاوا

ا 1  اننم ا انص  ان  ا ا  ا  خيرا ا  ا ق 

 عايهدد عاهندداكامددن واالمدديايعهمددخ اانيلددأاامارابدديلااالثددما لدد اس ددا  لابعددخا ندد ا

ا: 2  هذااي ههيامن امرا أامههابعةلاي جنهااممماايلي

   ها:ا عا  ر  اانعنا راانل  مةا انخ نمةا انهههملمةاامله يدةانل ومد لابعهد ااااا

ااهللابع لااهماّا اال ا ّنةاامل اأا امل ايا   اهراانص  ا انص ر ا انهه يهلل.

 انثايمددة:ا عددم ا  دداطاانعنا ددرا  يزدداس اا  صانصدد اا   ان  ددالا مدداابمن مدداامددهللااااااا

ابمددةا انصددرممةلا ماادداامددهللا هدد را  اغمدداهلااااا ق ددما اقسددا لا   دداّيانلمعدداييااماراا

ا   خيافاانل ىا انصم ةا انخ نةاانل  مةا انر  ة.

 انثانثة:ااوهها ا  ر اانن مااندذيايزد ّاودق امن دالا ان  داننااندضا  د أاب دالااااااااا

 انددخ   ااننو يددةاانددضا شّي دداامهعا يددةافا مددناان ومددنابدد اانصددرفا امارابدديلا فااااا

انزما اانعاأانلهع  . ه راافّ ا ا ا

 ددرىاان ا ثددةا عا ضدد واانرتيددةانلهولمددأاامارابددياوايددياال بنددا االدد اماسدد ،ا وددر 

ا اضر افا  هاعاانزلنلا خبا ةاانخاابهللاههاأاافيصاريلا  عا اُينيّ ر اان .

 ي خ اانخا ه  امااجا  اب اانخراسا ااحلخيثةافاانهولمأاامارابيا عامدااسخمد اابدهللاااا

 ددذر اانددضاايطلدد،امن ددااانخارسدد عاانيددخث علا  سددممااا ددخاانعلددمما بددراهمملاههدداأاُيعددخ اان

   لايا دنا  مدخاّيداهلا  مدخاافيطداويلا م درااندخيهللاس دا  لا يعدخاس دا  اهد اااااااااااا

 اضدد ااملددن واانعلمدديانطراندد،اانهولمددأاامارابددياانددضاين  دديا عايه ع ددااانيلددأاانددخاحتلمددأااا

يياافّ ا لا انهولمددأاانصددرفالصددطلوا اااامل ددرّا ا اامددألا   دد اه اا حتلمددأامعددااااا

ا  سانم امه نةام ننة.

 

 

                                                           

 .11مهر اا خانرمحهلل:ااننو ا انصر افا روامحاسةا بيا األ :ا 1 

قافا.ا سدخا مدرّامصدقاوداماااا12م راانخيهللاس ا  :امن فمةاانهولمأااننو يانلنص  اافّبمةل :ا 2 

 .15ل122اا :ااملن واانعمليانهولمأااننص  ل هذااانههاه ان صأاانثايي ا
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 املبحث الثالث: معايري التحليل اإلعرابي:

ي صدخالعداي اانهولمدأاامارابدي:اان  ااددخا افسداا اف د يااندضاين  ديا عاحيددم ااااااااا

اب ااانيلأاامارابيا    م  الانل ماأابهولمأااننص  اال اان ج اانصومل.

لا  ددداأا 2 مدددهللاان دددخما لا افيطددداوياا 1 املعددداي اودددق امدددهللاابدددهللاههددداأاا   رّاهدددذ ا

امهللاانيخث لا  برمها: 1 لا س ا   3  زاع

امعرمةااملعن . .1

امعرمةاس ااخاننو اانعربي. .2

امعرمةاال أاانل ةا افّه. .3

امعرمةااحلايا امل اأ. .1

اامل ار ااننو يةاانزلممة. .5
 

: معرفة املعنى:  أواًل

افمدد راامل مددةاانددضا ّرو دداااننوددا اسددخ ا ا  ددخيثا لا ااهمددخ  افاامرااددا ااملعندد امددهللا

حتلمق  مانلنص  ا انه اهخا افمثلةلا مااجتا م ااانخاانهولمدأاانهولدمق اامارابمدةاااا

اانههلمةا  ج  اااههمام ما  هام مااملعن .

ا  ههللاان د يا عامعرمدةااملعند ايعدخامعمدارا ا ساسدما ا اغند انلمولدأاامارابديااند لاااااااااا

   يا اجد االد ااملعدرها عاي  دمامعند اااااا» سخاجعل اابهللاههاأا  يا اج ا ااملعرهلام داي:اا

ا. 5 «ماايعرب لام رّا ا  امرو ا ا

                                                           

 وراابهللاههاأااهراج ا اين  ياالد ااملعدرهامرااا  داااااا611ين رابهللاههاأا:م لاانل م ال :ا 1 

  ا يه ا ا نم ا

حتددخناافيطدداويااددهللااا312ل3/341نيددم اافا  دد ا اانعربمددةالااين ددراا مددخاافيطدداويا:ا:ا 2 

  ر طااماراهاانصومل.

 .21ل13 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهال ا:ا 3 

.ااهددااس ددا  ا   دد ياانهولمددأااااا51ل116:انهولمددأااننودد ي:ا  دد ن ا  ّنهدد ل اااام رانددخيهللاس ا  :ا 1 

 اننو ي .

 .611ابهللاههاأا:ام لاانل م ل :ا 5 
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لا املعندد امدديلام ددي:ااملعندد ااملعفا 1  مدداا يدد ا ااملعندد اانددخابعدد اان ددا ث اانيددخث اااا

اا جهماايا امل اأ لا املعن اان  م يلا املعن اانعاألا املعن ااتامي.اا

 مددهللا ددقيامعرمددةا يدد ا ااملعندد ا انه سددنا مام ددالا هددهللانلمولددأاامارابدديا عايدد  يا

حتلمل ا وموا .اماملعن ااملعفميايههأااملخ أااف يانهولمأااننص  ا م م الاممعرمدةاا

خ نةااملعفممةافااننصااملراّاحتلملد ا زدااخاانيلدأاامارابديااااامعايياامل رّا لا حتخيخاان

اال امعرمةاافب اهااننو يةاانضا نهميا نم ااامل رّ .

 د اسد ن اااا 2  مهللاافمثلةاانضا   ا هممةامعرمةااملعند ااملعفمديامداا  رّ اابدهللاههداأااااا

امه ابهللا بياُسلدمي ا:امهللاس ي«ااِخل   ويِب»ا ب ا ماعااقأااطنا

ــةً   َت ــر َغنيمـــــــ ــم َيكث ـــــــ ــيُّ َلـــــــ ــّي َنِقـــــــ  قـــــــ
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 .(4)ّلــــــــــِدَقَحى وال ِبَبــــــــــْربنكهــــــــــِة ذي ق  

 
م اياابهللاههاأ:ا ه ا ادر امداااحل لدخ؟امن ريدا امدس ااهد اسدي ااخللد،لام داي:اهد ااااااااااا

امعط  اال ا ي امه هما  ااملعن انماالهثراغنممة.

ا سددخاايّلدد،اس ددا  االدد اهددذااانهدداهخااا عا بدداا يميدداعااسددهع ما ارابدد ا.ا بيددم هللاابددهللاههدداأاا

ان ا ثةا عا عخّاانه جم دا ا ايدخياالد اضدعناّسدةااننود يااااااا رىا لا 1   ج  ا  جم ا اآ ر

نلزدلم ةااندضا هله داااااوماا عالآرا ااننودا ا  د جم  مانلهلمدةااال   ااه امهللاباها عخّا

 هذ ااآلرا اختهلنااهللااف طدا ااندضاي د امم دااااااالانيلأاّ را او  ا افا ن ا ن اانه جم 

املعرب عابز  ااخأام م مانلمعن اانخ نيانلم رّا .ا مااانيلأاانذيايه سناانخاانخ ندةاا

ااملعفممةانلم رّ لامسي اغان ا اماا   يايهمفةاحتلمل ا ان ة.

                                                           

لا م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو ي:ا21ل29ين را اأا زاع:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهال :ا 1 

 .63ل69   ن ا  ّنه ل 

 .611ل615ين راابهللاههاأا:ااامل لال :ا 2 

لا املعند ا يد ا يهثدراااا14  ر  ا سخأاند ا:الديا زدهللامداا رالاااامه ابهللا بياسلم ا:اّي اي الا:ا 3 

   لم .اان رب مان ابايه اكا يا

ماسهع ما ب ا ماعا ن اانه جم .ا ن  ا عاابهللاههاأاواعافاافلةا مر ا م راانخيهللاس ا  :ااي  ي:ا 1 

نه خىان ا جد اآ درلا  سدرها  اانصد اها.امان داهرا عااملعند ا:ا ماه حب لدخا.امان دا ا در اجدرااااااااااا

ماندخامعنددا ا  ومددخاانن دديا.ا   لدخ:اجمددر ران  دداامنصدد ها دقا دديامل هددخ ا ددذ  ابعددخا ا  ا.اااا

ين درام درااندخيهللاس دا  :اااااا ايهثرالا   اجةا  اماما ي امه هما  ااملةامعط مةاال ا لةا

 .ا61انهولمأااننو يالا   ن ا  ّنه الا 
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ايا  ا حيهاجاانيلدأاامارابديا هد ايهد عاحتلملد ا دان ا ا  امعرمدةااملعند اا جهمداااااااااا

امل دداألاممعرمهدد ا ددشّيا  ام ددمااملعندد ام مددا اوددامق لا سددخا وددرا دداأا زدداعاّ ر افاااااااا

انهولمألام اي:ا امل األاه ا صدملةاان در  ااند ارّ ا  معمدةاوايديا  ااجهماامدةا  اغد اااااااا

 مااان ر  اغ اان ارّ امدقاضدر ر امربداكا طدةااااال ن افاان سياانذيانامم ا ّا اامل اي

ذورهاا  ر  اامااّاأااملعن اال ا  قسد امرو دا االد اهدذاااننود ااندذياااااااحتلمأااملعن اب

مدقايه دياااالي خ امدهللا هد م  امدسعا يا د،امدهللااملعند ا ايه ديال درّ انإلمداّ ا ان  دماااااااااا

جمددرّام ددماانن دداأاانصدد  يانل ددةامدداافعاي  ددمام ددا  اب ددذ اانل ددةابددأا ايه دديانددذن ا هدد اا

و ر لابددأا ايه دديا يهددا ا عاي  ددمااملعندد اااام مندداانلن دداأاانصددرفا  ااننودد يانل ددةااملددذاااا

اند ام مدا اودامق امدااّاأاااااملعفمياحلهخاود  مهللاولمدا اهدذ اانل دةا يهداافعاي  دمااملعاااااا

ا. 1 غ ام   أ«اامل اأ»

 ين  يانلمولأا عايهعر االد ااملعند اانعداأانلدنصاس دأاان دخ افااملمدةاانهولمدأا افعااااااااا

 ندمااجممدد  اّ   اامل درّا اانددضاااالاجناملعند اانعداأاهدد ا صدلةانه اادأاان ومدد اانندااااا

لملد ملا مدهللا ند احتلمدأاابدهللاااااا وث امهللااننوا اينطل  عامهللاانخ نةاانعامةافاحتا 2 و ي  

.ا ا[35]غددامر:{و ددذيِن  اييطد يددُ اانل ددُ اايل دد او ددأ اس لدددِ اُمهيه   ددر اجي َّدداراا}ن  ندد ا عددا :اااحلاجدد 

ماملعن اانعاأاانذيا م يان اهذ ااآليةا عاالايط د االد اودأاسلد امههدياج دارلامدمعماااااااا

سلدد اوددأامههدديلا ا عااملههيندد اسلدد هاوددث  ايط دد االاالم ددالا نددذن ارمدد اابددهللاااااا

احلاجد ا عايهدد عاسلدد امهداماا  م ددةا  ا مههددي لاسدداي: افعااملعند اانددذياسددم ياندد اااا

وددأامههدديلا  ندد ا ا ددأابه ددخير وأ ا ذ مددةاااااام  ددارابددانط  االدد ا مدد اسلدد هاا

و يددد اسمدددأ:اودددذن ايط ددد االاالددد اودددأاسلددد اودددأامههددديلاالمهدددامةا  ا مههي 

ا. 3 موذ ااملها ا  سممااملها ا نم ام ام لا  زهللان   رااملعن ااملراّ 

ااملعاييا امرااا  اّ ع ا وموا  ااننصاحتلمق  احيلأ ا ع اامارابي انلمولأ ا ههلل   

ا  ب انهو م،اان  م مةل ا بعه ا ا مااي  ي افاانهقأل ا ّ رها ايخركا هممه ال ا ع خ

اافال ا اانع ار  انهو م، ا بعه ا اانصوة ل ا   أ اانصوة امهلل اافّي  ا احلخ انزقمةل

ااماراهلان نا لا ااحلهايةل ااانأل ااارل ااننص ل اانرم ل امثأ: اافمصلل  انهقأ

                                                           

 .11 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهال :ا 1 

 62لا66:اانهولمأااننو يا:ا   ن ا  ّنه لا اس ا  م راانخيهللا:ا 2 

 .232خ نةاسرا  افاوهاهاافمانيا بهللااحلاج ل انا:انهولمأااننو يا   جم ّرامةب ااننايخي:ا 3 
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 ا لاانه ري لاامبخايلاان ل ااان هللاانهملاانهزرلاانزه علاامّغاألااممانةلاام 

ااحلذ  ااننياّ ل اانعطنلالب ي اا ل اانه عمةل اانه خيرل اا سههارل اامضمارل انذورل

ان خنمةلاانهن يهلللاانصر لاامجرا لاانهمه لااممراّلاان وم لااممراّلاانهثنمةلا

ااملصخ اان ل ل ااامنل اان سنل اان  أل اا سهئنا ل ااملطاب ةل اا سه نا ل ريةلااام ل

انهعرينلاانهنه لاانه صمصلاانع خلااانزمةلاانصلةلاانهعلم،لاامن ا لاامامايلا

امهمايلاانهذو لاانه يمالاانصخار لاانه ري لاانه  يةلاا بهخا لاانهنلاامل ابلةلا

انع  لاان منلاانهر ر لاانهصر لااام  لاانزهيلاا سهئنا لان ط لاان  ألا

اانن اان صرل ااملخل اانهان صأل ا انصمغل اافن ا  ا  ار  اا ا ا ل لاهم  صل

ان سايةلااملناس ةلاانهعذرلاانه ا اانزاون لاانه لصامهللاانه ا اانزاون لااحلر لا

ا. 1 احلروةا 

    ا عامعرمةااملعايياان  م مةاس أاانهولمأا زااخاانيلأاال اام ا ةابانطري ةا

ااملعن  ااهلل ااننص امنه  اب ا ايعي اانض اان سانأ:ااننا ان سملة اهذ  ا مهلل و يل

ا. 2 افّا ا احلر لاانصم ةلاان وم لاانزما ا انل ى اماراهل

 ال اانيلأااننو يا عايهن  ا  ااملعن ااتاميا عاواعافااندنصاجمداملا ا دةافاااا

افاسد يا«اِمدهللااا»اانهع  ا اافّبمةلويا اي  افااند هما ام اندةا امامله داّرا  ااندذههللا عااااا

[ا هعلدد،ابان عددأا5]مددريما:اا  يِ ي ددياِ  دددُيااندميدد ياِنيياِمددهللاا يرياِندديا الاالدد انزدداعاانددنيباموريددا:اا

 ه اماسدخافاانه جمد ابهد عااملدراّا عااخلد  احيصدأابعدخامد  اموريدالا ممد ااااااااااا«ا ا »

ا   دداايهدد عاانهعلدد،اجبمدد اانههزدد ااااا:انلمزدده  أ. مددهللا رانددي اا  انددةافعاان عددأامددا  اا

ممدد امددهللامعندد اان  يددةلا يصدد اانه ددخير:ا  ددياانددذيهللايلدد عاافمددرابعددخيلا ياااملدداا«ااملدد اني»

ا. 3   يا  يه ما س  ا قمه مانيا 

  ددرىاان ا ثددةلابعددخاان سدد  اانددخا يدد ا ااملعندد لا يدد امددهللاافهممددةانلمولددأااننودد يا عاا

يهعددر االدد اهددذ اافيدد ا اس ددأاانزدد افااملمددةاانهولمددألا انه سددنا مام دداابخسددةلامددس اا اا

 ددماانيلددأااننصدد  ا انهدد اهخاجددا احتلملدد اضددعم ا اغدد اّسمدد،.امدد   مااملعندد ااملعفمدديااااي 

نهددأاانصددرامددهللاانعنا ددراامله يددةانلع ددار ا هوددخّاافبدد اهااننو يددةاانددضا نهمدديا نم ددااااااااااا

                                                           

 .:اسلمماعاانعايخ:امعاييااننو ا حباامنه ر  1 

 .ااملرج اانزاب،:ا 2 

 .69م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو يا:ا   ن ا  ّنه ل :ا 3 
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امل ددرّ لاممزددهطم اانزدد افاانهولمددأاب  ددما اسددهمعاهلا ب  ددمااملعندد اا جهمدداايا امل دداأ ا

مدااودامق لا ب  دمااملعند اانعداأانلدنصايزدهطم ا عايزده ا ااااااااايزهطم ام مااملعن انلنصام 

ّ نةاان اوم اانضا راّامنه ااننصاااا عا شّي الا ي  ياحتلملد امراامدا اادذ اانخ ندةلااااا

مقي دد افا ندداس ابدد امعندد اانهدداهخااننددا وامددهللااملمددةاانهولمددأاامارابدديلا املعندد اانعدداأاا

ام ا ةابانطر ا ان سدانأااندضاااال اانيلأاانلنص.اوماا عامعرمةااملعن اان  م يا زااخ

يعياب اامنه ااننصااهللااملعن ااننود يلا بانهدانيايزدهطم ا ّراكاّ رهداافا دوةااملعند ااااااا

ا مصا ه لا معرمةااملعن ااتامياي ياانيلأامهللاان س  افاان هما انههلمأ.
 

: معرفة قواعد النحو العربي:    ثانيًا

 عخامعرمةاان  ااخااننو يدةامدخ ق ا ساسدما ان  دما يايدصامدهللااننصد  لا  ابدخا عااااااااا

يهه االم ااانيلأاامارابيا ه ايهف ابانهولمأاا جتا اانصومللا  هد عانخيد اان دخر اااا

فااسهوهددارهااانددخاانعملمددةاانهولملمددةلاممن  ددياالمدد ا ا   دداعا دد راان ومدد ااننودد يلااا

ودددأامن دددالا ودددأامدددهللاان ندددا ا امادددراها املعدددار ااا  يددد ا ااامدددأا   ددد اه اا   هددداأ

 اننهدددرا لا ا بهدددخا ا اخلددديا انن اسددد لا انلدددن أا انهعخيدددةلا املرم ادددا ا املنصددد با ااا

 اتدددر را ا اتن مدددا لا انهدددرطا ان زدددما انهعفددد لا انه ابددد ا انندددخا لا املنددد امدددهللاااااا

طةانهدث امدهللاااانصر لا احلدذ ا اننيداّ ا انه دخيما انهد   لا ان  اادخاانهلمدةاانهدابااااااا

انصدد راااننمددةلامدد ااملعرمددةاانخسم ددةانهددر طاوددأابدداها ارابدديلا مددااممدد امددهللا قمددا ااا

افمةا مذه مةانلنوا امهللا ج ها ج اما ضرانرلا  سانم اانه مم،اب ااملعن ا امادراهلاا

ا 1  ان جملاملااه ا س ىا    ابا  همارا 

ةاجتعددأاانيلددأاامارابدديااا ممدداا ا دد اممدد ا عاان عددخااددهللامعرمددةاان  ااددخاامارابمددااااااا

يه دد  لا ي دد افااندد هملا بانهددانيايصددأا  ايهددانوا ا ئددةلا مثددايا ندد اسدد يابعهدد مافااا

ّي  عا 2 [05ولوونج  }وَثَم وور َىفَمَوو:ىََبَ]َوور ]ى انناممددةا«امددا»م عدد يام ددخألا هددذااممهندد افعااا مثدد 

                                                           

 .25املرج اانزاب،ل :ا 1 

 .[05-05ولنج  فَمَ:ىََبَ]َر ]وَثَم ر َىىرو}وَََنَه ىََهَلَكَىعَ: ًوىوأل ولَ اآليةا:ا 2 
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  ددخير:اا  اهدد «اادداّا »انصدخرلامددقايعمددأامدداابعدخهاامممددااس لدد الا   ددااهدد امعطد  االدد اااا

ّي ا 1   هل امث 

 جتددخراام ددار ا  ا عاهددذيهللااملعمدداريهلللامعرمددةااملعندد ا معرمددةاان  ااددخااننو يددةلااااااااا

معمددداراعامهقممددداعلا الددد امدددهللا دددارساانهولمدددأاامارابددديا عايدددخركاانعقسدددةابمن مدددالاااااا

مان ااددخ افااننودد انمزدديامنعننددةااددهللااملعندد ا ام ددخاراادد ااننوددا ا لدد اانعقسددةافامر لددةاا

ن  ااخلا فا ثنا اانهولمأا ان ماساالم ا...اوماا ز مااملعرمةابان  اادخااننو يدةاااجتريخاا

فا هددهأامعندد اانددنصابهوخيددخهاااملعندد اانصددومللانددذن اا دد   ااالدد ام زددراان ددرآعاا

انهريما عا ه عانخيد امعرمدةاب  اادخااننود لافي داا عدخامدهللا لدةاان درانهللاامل  دلةا  ااااااااااا

ا. 2 هذ اان رينةامسي اي  افا ص را ا  انلمعن ا ان  ماانزلمملا   اا همأا  خهما
 

: معرفة علوم اللغة واألدب:  ثالثًا

مهللااملعاي اانضاين  ياال ااملعرها عايهز ا م  ا  امعرمه ااالد أاانل دةا افّهلافعااا

لاغدد ا عا 3 ج ددأاانيلددأاامارابددياب ددااي سدد ابدد افااخلطدد ا ان زدداّلا هددذ اانعلدد أاوددث  اا

اانه ز ااملعفميلا انصر لا معايياافّ ا لا ان قغةا انعر  . برمها:امناهوا

مددقايزددهطم اانيلددأاامارابددياا سدده نا ااددهللامعرمددةامندداهواانه زدد ااملعفمدديلام ددخااا

 ع  اانيلأانلنصام رّا ا هدهأاالمد ا  احتهمدأاّ   ا هل دةلاممهطلد ا ند امند اااااااا

ولملمدةا عا هلد ااخلدي اان اامددةااااانرجد  اب داا  ااملعداجما ي ههديامدهللاممدارساانعملمدةاانهااااااا

 امل ار ااامخ اانضا هن امهللاانرج  ا  ااملعاجملافعاج ل ابهل ااملن فمةايدشّيابد ا  ااا

انننددألا ا اه دداّاالعندد اآ ددراسددخايهدد عابعمددخا اوددأاان عددخااددهللاامل صدد ّافاانع ددار لااااااااا

هممدةامعرمدةامنداهواااا بانهانيايصأا  ايهانوا ا ئة.ا مهللاافمثلةاانضا ورهااس ا  ا د  ا ا

}فَخ وو ىىََبَبَةَوو{نى اوو َىول َََووَفىفَ  ووََه   ىىىىىانه زدد ااملعفمدديانلمولددأاامارابددياحتلمددأاس ندد ا عددا :ااااااا

ا.[065]ولب]َة َفلَََكَ 
مدددهللا«ا ددد ا»ا ا«ا ددد را»اجيددد ا عاي ودددااانددد افا«اُ دددرا»ا دددرىاممددد اان عدددأا»اسددداي:ا

املعاجملاملعرمدةاانخ ندةااملعن يدةاند .ا هندااسدهفخا يد ايههدمهللامعدايي:اهدخ ّا ا هدما  مدأاااااااااااااا

                                                           

 .691ابهللاههاأ:ام لاانل م ل ين را:ا 1 

  حباامنه ر .534 511 م ّا زهللااااسم:ااملعن ا ان ااخ ااننو يةل : 2 

 .24ين رام راانخيهللاس ا  ا:اانهولمأااننو ي:ا   ن ا  ّنه ل : 3 
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املعنم ااف ن انعخأاا صداامااباآليدةاانهر دةا.اثدما  ااااهمدخ ااااااا عخ س ّط اا.ا  بخا عا زه

مدهعل  ابد ا. مداا  ااااهمدخ ااملعند اااااا«ا نمد اا»اأ اوداعااادارا اتدر رااااااملعن اانثاناا ا مدا

وداعاالمد ااا«امُصدرَّههللاا»اانراب امانهعل،ايه عابان عأاانزاب،:ا ذا  عا س ياالد اسدرا  ااا

ن ىا عاهدذااان عدأايدرّالعند :اا د ا ُ دخَّا ا دركا سد   .ا املناسد اااااااااا«ا ررا»اان واافا

ا 1  عاانهعل،اب ا يها  نزما ااننصاان رآيياه ااف يا يه

 يعددخاالددماانصددر امددهللاانعلدد أاانددضاين  ددياالدد اانيلددأاا سددهعايةاب ددالامس  دداعاهددذااااااا

انعلملا امملاأاب  ااخ ا زااخاانيلأاامارابيانل   يا  احتلمأا ان لا مهللا ند اسد يااا

اانهيينيافاحتلمل ان ميابهامةابهللاغخيرااملري:

ـــ   ــد تعلميـــــــــ ــِت قـــــ ــا: كنـــــ  وقلـــــــت هلـــــ

 

ــوال   َن   ــا َغفــــــ ــب عنــــــ ــوى الركــــــ ــذ ثــــــ  (1)منــــــ

 
   االدد ا يدد ا ددي اونددي ا ان ي  دد ي:ااملهندداهيافاان  لددة.ا مددهللار ىا ااا ا ايهصدداها اغ   دد

غ     ابهماان  امايهصاب اال ام ع يا ا علم  ا يلاونيا علم اغ   ن ااناامنذاثد ىاا

امل ان ددةاا.اممعرمددةاانهدداروابعلددماانصددر لا سخر دد االدد اانه ريدد،ابدد ا ددم ةاااااااا 3 ا انرودد 

ا. 1  املصخرلاجعله اي  ياب ج  ا ارابم 

 حيزدددهللامدددهللاانيلدددأاامارابددديامعرمدددةاافّ ا لا ان سددد  االددد امعايم دددالا املددد ااااااا

   ان  ددالا ي ا ددالا  ددله اابا امددةا ان علمددةا احلرممددةلا ّ نه ددااامل هل ددةافاانزددما اااا

لددأاب ددذ ااملعددار لااااملعدد لا وم مددةاا همددارامددااهدد ا مهددأا   ددل.ا  عااددخأامعرمددةاانياااااا

 سخاخيرجاب اال اماا ايث ديااال غ هاامممااختهصاب اافّ ا لاي ّيابهولمل ا  ااخلط 

ا[0]وألن و:  ى} َمَ:ىََخَََجَكَىبَبُّكَى   ىبََََّ كَىبف:لىحَقا فا 5 فاانعربمةلا مثايا ن ا اس يا بياا مخ 
يا  رجد ا سدخا دن اابدهللااااا عاانها ا در اسزدملا  عااملعند :اافي دايالا انرسد يا اندذاااااا

ال امهديافا هايهد اهدذااان د يا سده   ااند ....ا ي طدأاهدذ اامل اندةا ربعدةااااااااااااانهفري

                                                           

 .21م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو ي:ا   ن ا  ّنه ل : 1 

 56انهيبا:اامل هلما الاحت م،اا خانزقأاهار عا  محخا اورالا ا: 2 

 214/ا1انهيينيا:اامل هلما الا: 3 

لا24 م ّابهللا مخاانعنريا:اانهولمأااننو ياانخاافي اريا انهيينيافا رواامل هلما الا ا: 1 

 .ا21

 214/ا1ين را ب اا مخ الاجماماان رآعالا:ا 5 
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الد االاسد واي ا  عدا لاااا«امداا» م ر:ا عاانها ا اجتي العند ا ا اان زدمللا   دق اااا

ا. 1   رب اامل   يابان اهرا ه امااأا  رج...ا   ل اب  ياانز ر ام ا  ااخابمن ما

املعدددار اان قغمدددةامدددهللاانعلددد أااندددضاجيددد االددد اانيلدددأاامارابددديااسدددهمعاب ااااااثدددما عا

نقسدددهعايةاب ددداافا ثندددا اانهولمدددألامعلمددد ا عايعدددر ا سدددانم ااميهدددا ا اخلددديا انه ومدددخااا

 انعطددنا انهددرطا ان زددما ا سددهثنا ا ان صددرلا  يدد ا اامسددناّلا انهعريددنا انهددنه لااااا

 لا م اضددد اان صدددأا ان  دددألا امجيددداماااا  يددد ا ااحلدددذ ا اننيددداّ لا انه دددخيما انهددد  اااا

  ام ناه....اا .
 انخماايه عانخىاانيلأااننود يا ملداأابهد اب اان قغدةا ال م داامسيد ايزدهطم ا عاااااااا

اي ر اب ااسهعمايام رّ ا   رىا  ا روم اّ عا روم .

ا: 2  ال اس مأااملثاياماارآ اس ا  افاحتلمأاس ياابهللاانخممنة

 تريدين قتلي، َقد َظِفرت بذلك.  بك ِعّلٌةتعاللِت، كي أشجى، وما 

جتددخا عاان صددأا ا سددهئنا لابدد اااملدده ااف   دد لامددراّاب مدداا ث مددياااااااا»اسدداي:ا

سدخلا  عاااملدةابعدخ ا صدليامعدق لام ديااسدهئناممةا  مدخااخلديااملشودخلااااااااااا»اانهو مد،ابددااا

 ند اامل صدخااا نمزياا انمةا ا اا صايا روم ابانضاس ل الا ند ا  دلياانهدقأانهدا ااااا

ا.اا 3 اني ،

 يهددا ا  اانعلدد أاانزدداب ةاانددضاحيهاج ددااانيلددأافا جددرا ا اانهولمددأامعرمهدد ابعلددما

انهددعريةلاجدددا  ا دددق ااانهددد اهخاانعددر  لام دددخايصدداّ اانيلدددأا ددد اهخلا خبا ددةاااا

بنا املداانخيد امدهللامعرمدةابدانعر  لااااااالان ااخ ااننو يةااملهعار االم الا نههللاانخاانه مأ

«امددا» ا عايددخركاام ددهايااندد ارّامم ددالاممددهللااملعلدد أا عاافنددناحتددذ امددهللاااامسيدد ايزددهطم

ا سه  اممةابعخا ر  ااارلا نههللاجي مانلهاارا عاييُرّاافنناانيذ مةافاا سده  اأاا

انمنف امهللاانن ا احبذ ايا  ام اال  افامثأاس يا زاع:

                                                           

 .242م ل ابهللاههاأ:ام لاانل :ا 1 

ان مددياغدد ام جدد ّافاّيدد اعاابددهللاانخممنددةالا نهندد امنزدد ها نمدد افاوهدداهاافغدداييافبدديامددرجااااا: 2 

 96/ا12ا ر  ا وه اه امه ا:ا خافم االيام ناا ا اجابراف   اييل

 .12م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو يا:ا   ن ا  ّنه ل : 3 
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 َعالمـــــــا، قـــــــام يْشـــــــُتُمين َلئـــــــيمَ   

 

 

 (2)رَمـــــــــادَكِخْنزيـــــــــريف، متـــــــــّرَ  يف  

راددياافنددناا«االدد ا»اهدديا ددر اااددراا«ااددقا»ا يهدد عاانهولمددأااددذااانهدداهخا عااا 

املمانةامم اامهانةا  صاااالاابعدخهاا  دخيرا لا مدا:ااسدمااسده  اأانلهعفد افا دأاجدر.ااااااااا

ا 2 «في اهناامهللا معاياانهر  «اساأا»ا  ايعل اعابداال« هما»ا ااارا اتر رامهعل اعابدا
 

: معرفة   املقام:رابعًا

امل دداأامددهللااملعدداي اامل مددةاانددضاجيدد ا عايعرم ددااانيلددأااننودد يلانمصددأا  ام ددماااايعددخ

ا حتلمأا ومل.

 سخا  اراان خما ا  ا هممدةاامل داأافاحتلدمق  مانلنصد  لامدقايطل د عااف هداأاااااااا

م دداأاانع ددار لا ودداي اايزددهعمن عابدد اوددث ا افاانخ نددةاالدد اااااايعرمدد ا عااننو يددةا  ابعددخ

انيذ  لام ان اامثق :احيذ اامل هخ ا  اان عأا  اانص ةا  امل    ا  اغ  انخ ندةاامل داأااا

ا. 3   اانهقأ

م خابمن ااانا راامل اأا معطما  لاممخ أاضمهللام   م اوأامدااهد ااا 1  مااانيخث ع

 ههمأااملعند لاواملناسد ةااندضا طل ديا يهدا ااندنصلاااااااا ارجياحيم ابانل ىا يز ماف

 املرسأانلهدقألا ي امدةاامل دا   ا املدهل  لا ان مئدةاانهارخيمدةا ا جهماامدةلاودذن ااااااااا

يهمأاان ر  ااننمايمةا املهايمةاانضايشّىاب اااحلخناانل  يا  شثرامم لا يهمأا يهدا اا

 انعقسا اانخينمةا ان هرية.
انعنا ددراغدد اانل  يددةاامله يددةانلم سددناانهقمدديا  ايزددهطم ا  عاامل دداأاهدد :ا لددةا

انيلأااننو يا عاحيلأاحتلمق ا ان ا ا  ا  ااار اامل اأاانذياسمدأاممد ااندنصلا مدهللا ند اااااا

 :انهانماعاان مهاعال اس مأااملثايامناس ةاان صمخ اانضامن اا

                                                           

 321 سيم خا ن يا زن الااحت م، زاعابهللاثابيلاّي اي ل:ا 1 

 .13م راانخيهللاس ا  :اانهولمأااننو ي:ا   ن ا  ّنه ل :ا 2 

اابددددددددددددددددددددهلل ل129لا25/ا2لا315لا219لا1/131ين ددددددددددددددددددددراسددددددددددددددددددددم  ي :اانههدددددددددددددددددددداها:ا 3 

 .366ل2/324جل:اخلصانصل

لا م ددراانددخيهللاس ددا  :اانهولمددأاا316ل311ين ددرا دداأا زدداع:اانل ددةاانعربمددةامعناهدداا م ناهددالا اا: 1 

لا  مدددددددددد ّااااسددددددددددما:املعندددددددددد ا ان ااددددددددددخ ا62-56  دددددددددد ن ا  ّنهدددددددددد ل اننودددددددددد ي:ا

  حباامنه ر .511ل512اننو يةل 
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ــ ــ اُسالنَّــــــ ــَأ وَكَرمــــــــا  َيــــــ  باُهْشــــــ

 

 

 معنـــــــاه  َتْنـــــــ َأُر لفـــــــٌ  وَ ْهوالـــــــدَّ  

ــوُداْلَو   هــــــاُراِظت َنْنــــــَأَو َنْيَعــــــ جــــ

 

 (2)منــــــــاهوالبـــــــاس بــــــــاَع وأنــــــــت يُ  

معمنا لا نههللااملهل ياجي دأاهدذااااا اانزاب  ا عااملهنيبا خوا  صيههلامهللاان مه ا 

ممد اان صدمخ لامدس ااااااانه صلا نهللايزهطم اانيلأامعرمهد ا   ا  اا سدناالد اامل داأااندذيااااا

ّ ادد ا سددخا راّاسدد را اا عااملهددنيبا ددخوا»ااددر ا لاا هددويابددذن اّ نددةاا 2  بددااانعهددانرلا ي 

  انهم ا  يي افا هن .المعن اضم ااخلطاها انها  افا ير ك 
: املهارة النحوية السليمة:  خامسًا

بدددا اانددذ  اانزددلمم امددهللااملعدداي االاامل ددار ااننو يددةا  اماادا ا 3  مددخاافيطدداويادخَّاا

 اف  يانلهولمأاامارابيلا جعلد ا هدما در طاامادراهااامدخلا  ايدرا اُادخ  ااملعدرهافااااااااا

وأاامل ا هلللا ب ايعر ااملعن اانصوملاملاايعدرهلا بد ايعدر امداا دذ ا مداا احيدذ لاااااااا

حيدأاا ب ايعر اومناي خراانيذ  ا  يهلللا ب اي هخيا  اوممدةامدااجيد ا  دخير لامدقاااااا

ابسي ا ا  اينيخااماا  ههم اانصنااةا املعن .

 سددخا ّركام ددراانددخيهللاس ددا  ا هممددةا هدد يهللاامل ددارا ااننو يددةانددخىاانيلددأااننودد يلاا

ماههماب اااههماما اوث اا ا   راهذااا ههمداأافا  نم د انههداب ا مصدأامطد يان وداااااااا

 انثددداييا ا هددد يهللاال ا  امدددااوهددداها اامل دددارا اانل  يدددةا ار بدددةاانلزددداعالهددذااامل ضددد  ا

 مصددأا ا هدد يهللاامل ددارا ااننو يددة اضددمهللاوهدداها اانددن واامسددقمياااالامل ددارا ااننو يددة 

م صددأاان دد يافاافسدداالنلهعلددمماانعدداني ا.ا سددخااددا اافسددها اان هددمةامددهللام ايدداا هل ةا

ماي زددميابدد ايددخياحبثدد ا  ا سدداا رب يددةا ي زددمةاااالانددضا  دد أاالم ددااامل ددارا ااننو يددةا

 عاُ ميز ددرااوهزددداهااا– عاُاِمدددأاب دداااا– هددمنياآرا ا  لددد  ا دداممةلاو ملددةااااالمددةا منط 

ا 1 انزلم ةاانل  يةاانزلممةاانضاامه خياهاافااصريااهذاا 

                                                           

ضدددددد ط ا  دددددوو ا:امصدددددط  اانزدددددد اااابهدددددرواانعهددددديياااا:اّي ايدددددد ين دددددراّيددددد اعااملهدددددنيبااا: 1 

 .263ل1/261ل آ ر ع

  احباامنه ر .512ل ين را م ّااااسم:ااملعن ا ان ااخ ااننو يةل 1/363املرج اانزاب،ل: 2 

 343ل3/341ين را مخاافيطاوي:اانيم افا   ا اانعربمةا   هاا  رم ال: 3 

ورمد شا مددخا دد اانددخيهللا:امددن واانهولمددأااننودد يااندخام ددراانددخيهللاس ددا  امددهللا ددقياوهابدد  ااا: 1 

 . رسانةاالممة ا32انهولمأااننو يا:ا   ن ا  ّنه  ا 
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 سخا لأااننوا ا  اهخاوث  ا  رمم ااا ر  اطاان  ياب ااماراهاانزدلمما املعند ااا

 ا»امااا هار اابهللاههاأامدهللا ادراهااااملزه ممااملزهن  ابامل ار ااننو يةاانرممعةلا مهللا ن ا

 ااد اهاان داا عا لدةاااا»اسدهئناما ا ا د ةلا  ا دا  ا ادخ امهدهق لاسداي:اااااااا 1 «يزَّمع عا

مزه ي ةا  ياب اااهللا ايااملز س لا ا  ةانهأا مطاعا  ا دايامند لااا«ا ايزمع عا»

  ا«اودأا»لد اا  ا امعن انلو ىامدهللا دمطاعا ايزدم لا  منئدذامدقايلدنأااد ّاانهدم اااااااااا

  2 «  ااام ااملزه اّامهللاانهقأا  اماا ضم يا نم لا   ااه ااانخ
را بددخااا اانيلددأااننودد يلاِ ددُ  دا  ددرىاان ا ثددةا عاامل ددار ااننو يددةاانزددلممةاهددياانددضا

 ب اايزدهطم ا عايهممدناادهللااآل دريهلللا  ا دةافاضد  ا عدخّاان  اادخا   را دالامامل دار ااااااااااا

و عاي ّّااملعرهافاولمةا هيام هخ امدش را أا ديا هديا د ةاااااا   يابعخامعرمةااملعايي

ن..امم هددخياحبزددهللام ار دد ا ممارسدده ااننو يددةا  ا اراب ددااااااامدد أا ددايلا هدديا ددايا أا ماا

 اماراهاانصومل.

                                                           

 ان داِ ا عيُعمَّزَّدايي.ا  ٍّاِرميداااع ط ما يدااأِ هللاو داِمداا ا  دِ .ا ياِ اِو يه ندا انٍةييِنااِبميياانخماا يميااانزَّنَّي اامي ي اآلية:ا : 1 

 .1_6 اانصاما :مهللاوأاجاي  يي ذم عال اااف ا امأِلندا 

لا ين راسلمماعاانعايخ:ااننود اانعربديابد اااا263ل اابهللاههاأا:ام لاانل م ااهللاوه اافااري  :2 

انل ىا املعن  ا اضر ا ن ميافام سدمايهداطاولمدةاانل دةاانعربمدةلاجامعدةا أاان درىلاانثقثدا ااااااااا

ا www.voiceofarabic.net ا ده11/1/1131



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 طرائق التحليل النحوي يف شرح املرزوقي حلماسة أبي متام

 املبحث األول: طرائق التحليل اإلعرابي عند املرزوقي

 املبحث الثاني: تعدد أوجه التحليل اإلعرابي
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 .متام أبي حلماسة املرزوقي شرح يف النحوي التحليل طرائقالفصل الثاني: 

ينط ياانعر افاهذااان صأاال اامماّ امهللا ران،اانهولمأاامارابياانضاُارضدياا

مهللاان صأااف يلافاانهط م،اان علدياالد ا دروااملرم سدياحلماسدةا بديااااااافاامل وااانثاييا

ا األا مهللاثماانههنااهللامخىا ثأاانهاروانهل اانطر .

ةاافمثلةا مع الانمزديامدهللا هدخا اهدذ اانخراسدةلااااااميل ما ُ ه اان ا ثةاسل ا ا  ا عان 

راسدةا  اا همداراااحبمااُيرا دخابطما  داا مد امداايعثدراالمد امدهللا مثلدةلا   داا  ج دياانخاااااااااا

بعدد اافمثلددةاب ضددع ااالدد اانيدد اانهط م دديلاحبمدداا هددهللافاضدد ن اامعرمددةاانطراندد،اا

اانضااسهعمل اااملرم سيافاانهولمأااننو ي.

 ي ددااا اثددماُ هدد اان ا ثددةا  ا عامدداايددذورافااحلهددماالدد ابعدد اافمثلددةااملزدده راااااااا

راانهولمددأا  ري هدد اانددخاااددخ امندد اانه سددناانددخامزددايهدد عاوددث  ا  اسلملددةا  ايدداّر لا

اانهارو.ام أاساراب اسً اا ا ًخالا لن فمةا اضوةام ننةلا أا ي اساراب ا ق ا ن ؟

ا يههمهللاهدذااان وداااحلدخيااادهللااند اي ارنمزد اهمدا:ا راند،اانهولمدأاامارابدياااااااااا

ا  عخّا  ج اانهولمأاامارابي.لاانخااملرم سي

 املرزوقي:بي عند ااإلعر التحليل طرائق: األول املبحث

ال ددخرساان ا ثددةا راندد،اانهولمددأاامارابددياانددخااملرم سدديافا ددروامحاسددةا بدديا دداأا

ا اامأا    اه ا.ال  ن امهللا قياحتلمأاافاا لا افمعايلا افّ ا 

فاوهدددنا رانددد،احتلمدددأااملرم سددديانلعنا دددراانل  مدددةاانزددداب ةلااااااااُ عهيمدددخ سددد  ا

ا ري هاع:

انل  مة.اف  :ا ري ةاانهع  ااهللاانعنا راا

اانثايمة:ا ري ةاحتلمأاانعنا راانل  مة.
 

 أواًل: جمال األمساء:

جدا ااندخ امدهللا دا جافاااااا مد،امدااا  رّاان ا ثةا انما ا ران،احتلمأااملرم سديانألادا لااا

ا بيا اأ.محاسةا ثنا ا ر  افبما ا

اا
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 طرق التعبري عن  األمساء: . أ

الا سمااملراّاحتلمل احتلدمق ا ارابمدا ااُ ِجخيامهللا قياان والا عامثةا رسا انلهع  ااهللا

م خاُيعم هللاانهارواا سمابانهع  اان ابداننط،ابد لا سدخا ايعمند ا   داايدذوراااملدةا هد ااااااااا

ايريخاولمةامن ا.

 :يعياانهاروااهللاا سدمام درّا لا مدهللا مثلهد احتلملد انهلمدضااااااااتعيني االسم مفردًا

اسما:ا مي دلُ أ .اوان  يافابميابيلدعيا ابهللال ُج اهلل

ــةً   ــيّن ُمَخاَلَســـــ ــْن ِمـــــ ــْرَبُة   َتك ـــــ  ِبَضـــــ
 

 َوال َتَعجَّْلُتهــــــــــــا ُجْبًنــــــــــــا وال َفَرقــــــــــــا 
 

ا 1/64  روااملرم سيا

 . 1   ايهصاها ُج اًنا اال ا ي ام ع يان  

  وان  يافابمياانعف اانزل ني: -

 َيُســـــرَُّك َمْظلْومـــــًا وُيْرضـــــيك ظاملـــــاً 
 

 َوك ـــــلُّ الـــــذي َحّمْلُتـــــُه فهـــــَو حاِمل ـــــْه 
 

ا 2/921  روااملرم سيا

  2  اايهص ا م ل ما  اال ااحلاي 

 :ا ي  ددرارٍ ماددِهراييمادد غ الايِهددمَّة اس دداأياانن انودداُ  مددهللا مثلهدد :ا اتعــيني مجلــة االســم 

ا ن افا ثنا احتلمل ان  يا بيااطا اانز نخي :

ــطُ   ــْوَم واِســــ ــْد َيــــ ــا   َتُجــــ  َأاَل ِإنَّ َعْيًنــــ
 

ــا    ــاري َدْمِعهـــــ ــوُدعليـــــــك جبـــــ  َلَجُمـــــ
 

 َعِشـــــــيََّة قـــــــاَم الّنائحـــــــاُت وُشـــــــق َقتْ   
 

ــُدودُ    ــميف وُخـــــ ــْا َتـــــ ــِدي َمـــــ ــوَب َبأْيـــــ  ُجُيـــــ
 

ا 2/299  روااملرم سيا

ي  يااملرم سي ا  س ن ا ايِهمَّة اسداأياانن انوداُ  ابدخيامدهللاس ند ا يد أا اسد  لا  ادا ااااااااا

 . 3 اننماعاُ ها ا  اافمعايلا ه ا  سميا حتخيخ 

ُّرييخابهللاانصمة: فا ثنا احتلمل ا - ان  يا

                                                           

ا61/ا1املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ :1 

ا2/921املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :2 

ا2/144املصخراانزاب،لاااملرم سي: :3 
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ــْيِف َغْيــــــَر َنِكْيــــــرةُ  ــا َلَلْحــــــُم السَّــــ  َفإّنــــ
 

ــر      ــذي ُنكـــ ــيس بـــ ــا ولـــ ــُه ِحيًنـــ  وُنْلِحُمـــ
 

ا 2/125  روااملرم سيا

ا 1  ي  ي:ا  س ن ا غ مارياييِهمارٍ  اايهص اال ااملصخر.

حتلملد ااا سمااملراّاحتلمل ا ه ا ايِهمَّة  افا ثندا اا ايع ااملرم سياا ع ممهللااملق ىا

   دداا وددراااملددةامهددهملةاالدد اا سددماانيلددأا ايِهددمَّة اس دداأياانن انودداُ  .اااالنل مدده ااف ندد 

 وذن ا احيخّافاان مياانثايياانل  ةاانضايريخاحتلمل اا هيا غ  ا   اااد اااملدةااا

ااملههملةاالم ا.

ا

 طرق حتليل األمساء. . ب

  دهل ااندخااملرم سديلا  در افاااااممماايهعل،ابطري ةاانهولمأاامارابديانألادا ااا

اجمان اهما:

   اجر.ال  ايص ال برامااحلانةاامارابمةاانضاجيي االم ااا سملامهللارم  -

  ا دديلا  االمددهللام هددخ اال  بددراماان  م ددةاان وم مددةاانددضايشّي دداافاااملددةاااا -

 مااألا  ام ع ياب ا غ  .
 

 :حمدادت حنوية تفصيلية 

 عا   دددارااملرم سددديانهدددقاالسددده را انألمثلدددةجتدددخاان ا ثدددةامدددهللا دددقياان وددداا ا ا

 ايدرّاالد ا د  جااااال ان  م ةاان وم مة اانخاحتلملد انقسدمااالان ج  ا احلانةاامارابمة

 مدر ا   درىاااال   اايه ذا ران،امهن اةلاممدر ايهه ديابدذورااحلاندةاامارابمدةاااااال ا خ

 ان  م ددةاال وددث ا امددااجيمدد ابدد ااحلانددةاامارابمددةاليدذوراان  م ددةاان وم مددةا  ددخهاا

ا  عاواعانقسما وثرامهللا  م ةا روم مةامسي ايذورها.الان وم مة

     :مدهللاافمثلددةااندضاي هصددرامم دااالدد ا ودرااحلانددةاااااالوقـوف عنـد احلالــة اإلعرابيـة

ا .لا  يِممُما افاحتلمل انل  ضا ُم ِسُخ هالامااجامارابمةاّ عاان  م ةاان وم مة

 فاس ياوع ابهللامه :الولمةا ُم ِسُخ ها اي  يافاحتلمأ -

ــا    ــإنَّ َحْرًبـــــ ــَوىُّ َفـــــ ــْك ُجـــــ ــإْن َتْهِلـــــ  َفـــــ
 

 َكَظن ـــــك كـــــان َبْعـــــَدَك ُموِقـــــُدوها  
 

ا 2/929  روااملرم سيا

                                                           

ا2/125املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :1 
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ا 1  م  ن ا ُم س ُخ ها اار   ابهاع 

 اافاس ياسهاّ ابهللامزلمةااحلن ي:ال ي  يافاحتلمل اولمةا  يِممم  -

 َتتَِّقــــــــــــي ِبَســــــــــــَراِة َآِل ُمَقــــــــــــاِعسيف  ِإْذ 
 

 

ــيمُ   ــيوِف َتِمــــــ ــنَِّة والسُّــــــ ــَذَر اأَلِســــــ  َحــــــ
 

ا 2/262  روااملرم سيا

ا 2   يِ مٌماير   اب عل ملا ه ا يهَِّ ي .

اممهللااملق ىا عاانهارواب ااحلانةاامارابمةانلهلمه ا هي:اانرم .

     :ــة ــوف عنـــد الوظيفـــة الرتكيبيـ مم دددااان  م دددةاامدددهللاافمثلدددةااندددضا دددذورااااالوقـ

:ا ن عيماددُركام هددخ لالاانددنَّ دُا .او  ندد ىةانقسددما  ددخها:ا ن عيماددُركلاِمددخي وم مددان

.ا ودان  يافابمديااملزدا رابدهللاهندخابدهللاسدمااااااااا3لا مم امعن اان زدم ا  ي امهمر

 بهللامه :

ــْوُتُهمْ   ــَداَة َدَعــــ ــِد َغــــ ــَبين َعْبــــ ــًدى لــــ  ِفــــ
 

 

 َبجـــــــــو  َوَبــــــــــاَل الـــــــــنَّْفُس واالَبــــــــــَوانِ  
 

ا 1/1663املرم سيا  روا

ا 1  ُا داننَّ س ن ى اًخِم ه ا يامل هخ انذي 

       :نلهمثمدأاالد ا ري هد اانددضاااااجلمـع بـني احلالـة اإلعرابيـة والوظيفـة الرتكيبيــة 

 مياِمو .الس ِخ ا الجيم امم ااب ااحلانةاامارابمةا ان  م ةاان وم مة:ا سي   ا 

 منا :وان  يافابميا ير اعابهللاايمار ابهللاا خا -

ــرِ   ــِر َشـــــــ ــى َبْكـــــــ ــِهَتْبِكـــــــــي علـــــــ  ْبُت ِبـــــــ
 

 َســـــــــــــَفهًا َتَبك يهـــــــــــــا َعَلـــــــــــــى َبْكـــــــــــــِر 
 

ا 3/1412  روااملرم سيا

  5  ه اامل ع يان  .ال مايهص ا سي  ً ا اال ااملصخر

  س ن افا ثنا ا ر  ان  ياانهاار: -

ــًدا  ــيت راشــــــــــــــــ ــا ُخل ــــــــــــــــ  َأاَل َأْبِلَغــــــــــــــــ
 

 وِصـــــــــْنِوي قـــــــــِدمًيا إذا مـــــــــا اّتَصـــــــــْل 
 

ا 1/251املرم سيا  روا

                                                           

ا2/929املرم سيا:ااملصخراانزاب،لا: 1 

ا2/261املرم سيا:ااملصخراانزاب،لا: 2 

ا3/1126املرم سي:ااملصخراانزاب،لا: 3 

ا1/1663:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا3/1412:املرم سي:ااملصخراانزاب،لا 5 
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ا 1  س ِخياًما اايهص اال اان ر ان  ن اُ ّلض .

ا س ن افابميااه ةابهللاجب ااحلارثي:ا- -

ــهُ   ــْيُف كــــــريَم َكَأّنــــ ــاَم أبــــــو َضــــ  َفَقــــ
 

ــاِزحُ     ــِة مــ ــْر  الفكاهــ ــن فــ ــّد مــ ــد َجــ  وقــ
 

ا 1/1564  روااملرم سيا

ا 2   ار   ا ماِمُو اال ا ي ا ياو ع 

         :يدذوراانهداروا  ااااالوقوف عند االسـم إذا كـان لـه أكثـر مـن وظيفـة تركيبيـة

اواعانقسما وثرامهللا  م ةا روم مةلا مهللا مثله :

س ندد :ا  امل صاددريُ اهددااهندداامصددخرلا سددخايهدد عافاغدد اهددذااااددا انلمهدداعااااااااااا -

افا ر  ان  يا  ب ا را .ل 3  اننماع 

 وَمـــــــْن ُيْغــــــــَر باألْعــــــــَدِل الُبــــــــّد َأّنــــــــهُ 
 

ــَرَعا      ــوت َمْصـ ــَرِع املـ ــْن َمْصـ ــم ِمـ ــَيْلقى بهـ  َسـ
 

ا 2/196  روااملرم سيا

 

 :العالمة اإلعرابية 

ممدداان دد ا ىا يدد امددهللاان لمددأا عاحيددخّااملرم سددياانعقمددةاانددضايزددهو  ااا سددماسدد ا اااااا

ا واييااقمةا اراها أااقمةابنا لا مهللاافمثلةاانضا ههللا عا ذورافاهذااامل اأ:

ولمةا ايِأ ام اي:ا ا   اا ايي اهلِلامهللاايِأافي اجعلد ايهدر لاااماا  رّ افاحتلمأا -

  يدديا ا  صددخا  ا يدد امهددا ا  امعرمددةااااالومدداا  دد ي:ا   يمهدد اس دد اق ا يا    اا

ا ص  ةلاماالم .ا من :

 َكُجْلُمــوِد َصــْخريف َحط ــُه السَّــْيل ِمــْن َعــِل      
 

ا 1/62  روااملرم سيا

ا 1  مانهزر افاامل ضع اوزر ا اراه 

                                                           

ا1/251املصخراانزاب،لا:ااملرم سي:ا 1 

ا1/1561:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا2/196:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 

ا1/62:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 
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مد لاالد ااا اِايادِنياي د ي:ا  ييدنياِي:ااسدمانددا ااااال ماا ور افاحتلمدأاولمدةا ييدنياِي ااا -

  1 انهزر.

   )ــمائر ــة )الضــ ــيلية  اإلحالــ ــددات تفصــ ــؤول  ،املفاعيــــل ،حمــ ــدر املــ ــديم  ،املصــ التقــ

 والرتبة: ،والتأخري

مددهللاافهممددةالهدداعا عا هدد اان ا ثددةا  ا عا ري ددةاانهولمددأاامارابدديانقسددماسددخااااااا

 املصددخرااملددش يلاالحتخيددخا ا  ددرىلاودد عايعدد ااملرم سددياانهددمانرلا امل اامددأاضددمنيا

ا انر  ة.ال انه خيما انه   

  :جدد ااملرم سددياانايهدد افاحتلملدد اانهددمانرا  ا  انه دداا  رجاا دداا  ااااااالضــمائر 

افادددا اانعاندددخ ا نم دددالاّ عاا ههمددداأابدددذوراان  م دددةاان وم مدددةلا  ا انه ددداااا

 : امارابمة.اا مهللا ن

  ن افاحتلمل ابمياامر ابهللامعدخااال 2 س ن :ا  انهم امهللاس ن :ا ِب ا انل رس . -

 يهره:

ــا  ــّي بهـــــــــــ ــُع ِرْجَلـــــــــــ ــْد َأْجَمـــــــــــ  َوَلَقـــــــــــ
 

ــُرورُ    ــي َلَغـــــــــــ ــوت وِإّنـــــــــــ ــَذَر املـــــــــــ  َحـــــــــــ
 

ا 1/111  روااملرم سيا

 س ندددد :ا ا....اهددددذاا  ااجعلددددياانهددددم امددددهللا   ودثيريهددددا ا ا   س ل  ددددا اراجعددددا ا  اااا -

   ن افاس ياابهللا   يينة:ال 3  عايرج اانهم ا  اانهومة ااملر  . جي م

ــاِح   ــُت لصـــ ــا َفق ْلـــ ــْت َتِحيَّتَّهـــ  َحَجَبـــ
 

 مـــــــا َكـــــــاَن َأْكَثَرهـــــــا َلَنـــــــا َوَأَقل َهـــــــا 
 

ا 3/1236  روااملرم سيا

  :باههدخا امدهللاافمثلدةااندضاجدا  افاانههداها   درا ري دةااملرم سديافاااااااااااملفاعيل

يعدد ايدد  اامل عدد يانمممددن ااددهللاغدد  امددهللا يدد ا اامل اامددألاحتلملدد انلم اامددألا مدداا

ا ان يراّ .المم  ي:ام ع يان ا  ام ع يامع .ا مهللا مثله :ا  ي   ا 

 و  ن افابميا سوا ابهللا لن: -

ــا َشـــَفًقا     ــوى َمَوَتهـ ــاِتي َوَأْهـ ــوى َحَيـ  َتْهـ
 

 واملـــــوُت َأكـــــَرُم َنــــــّزال علـــــى احل ــــــَرمِ    
 

ا 1/213  روااملرم سيا

                                                           

ا1/63:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا1/112:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا3/1232:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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ا 1      ااال ا ي ام ع يان  . ايهص ا 

ا س ن افابمياافارجااندميعِني : -

ــةً     ــَوْرَد ِلْقَحــ ــي اْلــ ــى أْن أ ْعِطــ ــُوُم َعَلــ  َتل ــ
 

ــَرُع      ــاَعَة َتْفـــ ــَوْرَد َســـ ــَتِوي والـــ ــا َتْســـ  َوَمـــ
 

ا 1/354  روااملرم سيا

ّي امنص هاال ا ي ام ع يامع .ايريخ:ا ا زه ياهيام اان رّ ا ا 2   ان يرا

 يهه دددياال 3 را عاحيدددخّ لاو  نددد :ا  بدددلاُثعيدددأام عددد يابددد  .بددد اممندددخاا مدددااامل عددد ي

ادخأاحتخيدخ اااا نعدأاال 1 و  ن :ا ا يه عاُي   ًساام عد   اِنري يلدندا ااالبام ار ا  ا ي ام ع ي

نلم ع ياب ايرج ا  ا ي ا اجرىافاا طق  ماال ا ي ا  ااسمدأام عد يا   لد،ا اُيدريّا   ااااا

ا. 5 امل ع ياب لاملااواعا وثراامل اامأاّ ًراافاانهقأا    اااا  

  :يذه ااملرم سيابهولمل انلمصخرااملدش ياالد ا ري دةاحتلملد انقسدماااااااملصدر املؤول

امارابمددةا   م هدد اان وم مددة.ا يُي ِ ددأاام ددار ا  ا يدد ااانصددريللاممددذورا انهدد 

 مصخرامش يلا سخاي خر ابل  ةام رّ لا سخا اي خر .

مد ا ودراان  م دةاان وم مدةاس ند :ا ا   عاا يد دِ يي افام ضد ااااااااالمممااجدا ام دخًرااا -

 انه دخير:امدااييواُزدهللاِ  ماُيد اافمادريااااااالان ااأاحل زيهلٌللا اسه ن اب اال ااهللا ي 

ا 6  اِنًعا 

 ممااجا اغ ام خرامد ا ودرااحلاندةاامارابمدةا ان  م دةاان وم مدة اس ند :ا اااااااا -

َّ ام ضع اريمدٌ اال ا ي امااأاي  ع .   2    عاا يُر

  :عاُ ِجدخافاااليه ااملرم سياودث ا ا  ا  دخيماا سدما  د    ااااالتقديم والتأخري 

اااملةلاو  ن افابميارجأامهللابلاولم :

                                                           

ا1/211املصخراانزاب،لا:ااملرم سي:ا 1 

ا1/354:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا1/296:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 

ا1/264:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا121:اابهللاههاأ:ام لاانل م لا  5 

ا3/1216:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 6 

ا1/115:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 
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ــديَن َوْجــــــِدي     ــا َتِجــــ ــُل مــــ ــِإن ي ِمْثــــ  َفــــ
 

ــْن َأْصــــــــَحَبْت َعــــــــنُهْم ق ُرونــــــــي       ولكــــــ
 

ا 1/295  روااملرم سيا

 س نددد :ا اِمثادددُأامددداا يفدددِخيهلليا اجيددد ما عايهددد عا ددديا ام دددخما ا امل هدددخ ا يجادددِخيلا  -

 . 1 مااجتخيهلللا ااملةا يا ع  ممه عاانه خير:ا ي يا يجاِخياِمثُأا

ا

  :ااواعانقسمار  ةا ورهالاودذور انر  دةاامل عد يا ايمادريا لا غ داِرما  ااااااالرتبة  

 فابمياابهللاميي ابيةاانه ماِمي:

ــهُ   ُنب ئـــــــــــــُت َعْمـــــــــــــًرا َغـــــــــــــارَزًا َرْأَســـــــــــ
 

ــُه     ــُد َأْخَواَلـــــــــــ ــَنُة ُيوِعـــــــــــ ــي ِســـــــــــ  ِفـــــــــــ
 

ا 1/112  روااملرم سيا

ي  ي:ا ا م عيماريا  اايهص اال ا ي ام ع ياثاع لا  غ اِرما  اايهص اال ا يد ام عد ياااا -

ا 2 ثانا .

ا

 جمال األفعال:-ثانيًا:

  اامااايه لياان ا ثةا  اان عأاجتخا عاااهنا ااملرم سيابهولمل احتلمق ا ارابما اوداعاا

بددذورامعددايياافمعددايا ن ا  دداا حتلملدد اااا سددأامددهللاااهناندد ابافاددا لابددأا يدد ا  راههمامدد ا

 وثددرامددهللااههمامدد ابساراب ددا.ا ُ دد اريّا سدد ل ا راندد،اانهولمددأانل عددأاانددخاااا 3 حتلددمق ا ددرمما 

ااملرم سي.

 طرق التعبري عن األفعال:   .أ 

 اختهلنا ري ةاانهع  ااهللاافمعايا  ري ةاانهع  ااهللاافاا .امهاعاانهداروايعديااا

 يعياان ا   ااي  يابااملةامههملةاالم .اهللاان عأابل   لا سخا ا

                                                           

ا1/295املصخراانزاب،لااملرم سي:ا :1 

ا.1/112:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

لا196لا2/111 ا11لا25لا65لا11لا35لا31لا33لا1/32:اين دددر:ااملرم سدددي:ااملصدددخراانزددداب،لا 3 

ا.1511لا1525لا1566لا1/1565 ا521لا523
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   :مدهللااالحيخّااملرم سياان عأاانذيايريخاحتلمل ابداننط،ابل  د ااتعيني الفعل مفردًا 

 ييهيِميا .او  ند :ا   راسيد ا ام ع ند ا دذ  او يد ا  راسيد اااس ل د ابيُ ماااااااااال مثله :ا   راسي ا

ا 2 انُمهاُم .ا س ن :ا  س ن ا ييهِميا امصخر ا1بانن  ساانهر ة 

    :ــة الفعــل  مددهللا مثلهدد افا عددم اااملددةااملهددهملةاالدد اان عددأ:ا  يددخم اااااااَتعــيني مجل

ّي ياِبدري اهد اجد اهاُره  ااااالّي ياِبري .ا س ند :ا ا ري ىاِمثال دُ  اااا 3  ري  ىاِمثال ُ  .او  ن :ا  يدخم اا

  1   ةامل هللا 
 

 

 طرق حتليل األفعال: .ب 

 مااماا ههللا عاُي ايابطري ةاحتلمأااملرم سديانألمعدايلاممفمدأا راند،احتلملد اادااااااااا

لاةلا ان عدددأااملهعدددخيحتلدددمق ا ارابمدددا ا   دددراف:ااحلاندددةاامارابمدددةلا ان  م دددةاان وم مددداا

ا افمعاياانناسصةلا ان عأاامل لانلمف  يلا اننمهلل.

  : ضان  اِ   يافام اأااحلاندةاامهللاانطران،ااناحلالة اإلعرابية والوظيفة الرتكيبية

 امارابمةا ان  م ةاان وم مة:

  :مدهللا مثلهد ابمداعااحلاندةاامارابمدةانل علد اااااااالوقوف عند احلالة اإلعرابية وحدها 

  همااانرم ا اانأ.اوان  يافابمياانهاار:ال يييخاُال ال ييِفُخ ايي

ــُدوِرهم    ــُدوِني يف ُصــــ ــا الــــــذي َيِجــــ  َأَنــــ
 

ــدَ   ــي َصـــــــــ  ًرا ِمْنهـــــــــــا وال َأِرُدال َأْرَتِقـــــــــ
 

ا 1/142  روااملرم سيا

 س ندد ا ييِفددُخ ِيي اودداعاجيدد ا  عااي دد يا ييِفددُخ يينيي  افعاان عددأافام ضدد ارمدد لاا -

ا 5 نهن ا ذ اانن عاخت م  ا 

ا وان  يافابميامز ر ابهللامياّ : -

 َفَلـــــَا َيـــــْدُعِني َقـــــْوِمي ليـــــوِم كريهـــــةُ 
 

 َأَعجَّـــــلِ َلـــــِئن َلـــــْم أ َعج ـــــْل َضـــــْرَبًة أو      
 

ا 1/212  روااملرم سيا

                                                           

ا.2/199املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :1 

ا.2/541:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.2/525املرم سي:ااملصخراانزاب،لا:ا 3 

ا.3/1143:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/142:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 5 
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ا 1 . جنأا ييخاُال ابقاال ا ي اّاا  

 مهللا مثله ا  ضدملاان  م دةاان وم مدةااااالوقوف عند الوظيفة الرتكيبية وحدها: 

   يزياس    .اوان  يافابميا  ريم ةااا ِذ ي:النل عل ا   اييخاِري

ــا   ــاُس مــــن َشــــر  َبْيِنَنــ  وحتــــى َيِفــــرَّ النــ
 

ــِري    ــِزُع َأم َنْجــــ ــْدِري َأَنْنــــ ــَد ال َنــــ  َوَنْقُعــــ
 

ا 1/113  روااملرم سيا

ا 2   س ن ا ا اييخاِري افام ض ااحلاي  -

ا وان  يافابمياسعخابهللامان : -

ـــ   ــَوا   والـــــــــــــــ ــاَقَط الت ْنـــــــــــــــ  وتَســـــــــــــــ
 

ــاحُ     ــَد الِفَضـــــــــ ــاُت ِإْذ ُجِهـــــــــ ــذَّ َنبـــــــــ  ــــــــــ
 

ا 2/543  روااملرم سيا

ا 3   رياِه  اماساهيرياُ  ا  هذااينعطناال اس ن :ا  يضيعيياا

      :مدهللا مثلهد احتلمدأااملرم سديااااااجلمع بني احلالـة اإلعرابيـة والوظيفـة الرتكيبيـة 

َّاكابهللاُيميمأااملاِمِيي :  نل عأا ُ ق س ا امهللاس يا ي

ــِدك م    ــَم َوِعيـ ــْيباَن َبْعـ ــي َشـ ــَد َبِنـ  ُرَوْيـ
 

ــى َســـــَفَوانِ      ــي علـــ ــًدا َخْيِلـــ ــوا َغـــ  ُتاَلق ـــ
 

ا 1/122  روااملرم سيا

ي  ي:ا  س ن :ا ُ ق س  ا ااانأاال ا ي اج اهانألمراانذياّياالمد اُر ييادًخا.ا  ي مدااااا -

ا 1 ُجِعأيانألمرااا اهافي اُضم هلليامعن ااانا ا انهرط 

   :يددذورااملرم سدديايدد  اان عددأااملهعددخيلاودد عايهعددخىا  ام عدد ياااااااالفعــل املتعــدي

ال  ايهعخىا  ام ع ن لا  ايهعخىا  اثقثدةام اامدأ:ا مدهللا مثلهد :ا ايِلماديِاااااال ا خ

  ُ خ ثاُي .اوان  يافابميااف   ابهللا مخ:الو   ماُي

 ِإن ـــــي َعَلـــــى َمـــــا قـــــْد َعِلْمـــــِت ُمحسَّـــــَد
 

 َأْنِمــــــــي َعَلــــــــى الَبْغَضــــــــاِء والّشــــــــَن ِن 
 

ا 1/222  روااملرم سيا

ا 5 . ا خ ال ع ي اايِلماِيالعن اايريمدِيلا اذاااوه  ا

                                                           

ا1/212:املرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/111:املرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.2/543:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 

ا.1/121:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/222املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :5 
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ا وان  يافابمياانهاار: -

 َوُمَنــــــــاِل َناِزَلـــــــــُة َكَفْيـــــــــُت وَفـــــــــاِرسيف 
 

ــتِ     ــاُه َوَعل ــــ ــْن َمَطــــ ــاِتي ِمــــ ــْت َقَنــــ  َنِهَلــــ
 

ا 2/519  روااملرم سيا

ا 1 و ي اساي:او   ماُه اانعه    ال  يو   ماُيايهعخىا  ام ع ن ا سخا يذيم ما

ا وان  يافابمياجن ابهللاضرار: -

 َوحــــد ثُت َقــــْوِمي َأْحــــدَث الــــدهر فــــيهم 
 

 َوَعْهــــــــــــُدُهُم باحلادثــــــــــــاِت َقِريــــــــــــبُ   
 ج

ا 1/311  روااملرم سيا

ماف ياساأام داأاان اادأا ضدم  اانهدا لاااااال  اثقثةام اامأاييهيعيخ ى س ن :ا ُ خ ثاُي ا

ا 2    انثاناا    اخينياانخهرامم ما   اخياًثاال انثاييا س  اِمي 

ا مهللا مثله :ال واعايه اانهاروا  ااجا اان عأااملهعخيالعن اان عأاانقمأ

جمي اان عأااملهعدخيا جيعيدأي العند اان عدأااندقمأا   ِ د،ا ي سد دأ .او  ند افابمديااااااااااا

اانهاار:

ـــ   ــْت ق ل ــ ــْد َجَعَلـــ ــهيليف َبوُص َفَقـــ ــي ُســـ  ِنـــ
 

ــَن   ــَواِر َمْرَتُعِمـــــــ ــبُ اأَلْكـــــــ ــا َقِريـــــــ  َهـــــــ
 

ا 1/314  روااملرم سيا

ا 3  جيعيل يااهااهناالعن ا  ِ   ياا ي  سد يل يالا نذن ا ايهعخى 

  :انددخابمدداعااا دداااا  سددناانهدداروافاحتلملدد انألمعدداياانناسصددةاااااااألفعــال الناقصــة

ان عأامدهللاافمعداياانناسصدةلاِ   اااااع اينص  يهاا امل اامم مالا  وراممن ا.ا  ا

امااجا اانخاانه ري،اب ياواعاانهامةا انناسصة.اا

 مددهللاافمثلددةاانددضان ِمويدديامن دداا ري ددةااملرم سددياانزددان ةافاحتلملدد انألمعددايااااااااا -

اانناسصةلاماايلي:

ّيمددد االدد ا يدد ا ددياودداعاااا - ّيمددد ااف دداب  اايهصدد ا الس ندد :ا ا س ندد ا  يه دد او دداعيا

ّيمد ياا ف  يابِ .اا   اا امهمراو ي اساي:ا يه  او اعياانخ مدُ ا

                                                           

ا.554لا2/519:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/311:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.1/311:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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ّيمددُ اااااا  ن ا عا رمع اال ا عايه عااا لا  همرااخليلاو يد اسداي:ا يه د او داعيا

ّيمدعينيا.  ا 1 اف  ياِب ا

ا و   ن افابمياافااريجااندميعاِني :ا-

ــعُ   ــَزاُل َتَفجَّـــــــ ــا َتـــــــ ــْهليف َمـــــــ  َأَرى أ مَّ َســـــــ
 

ــا َأْدِري َعــــــــــاَلَم َتَوّجــــــــــع تل ــــــــــوُم    َوَمــــــــ
 ج

ا 1/319  روااملرم سيا

  س ندد ا ميدداماي ايريددخابدد اا صددايا لدد ااحلانددةامن ددالافعامددامايانددخ اأااملاضدديلا مددااا

ا 2 يناياه امزه  أامامايلاممص ا مهخاّااحلاي 

  س ن افا و اعي امهللاس يامعخاعابهللاج اساانهنخي:ا-

 َفالَمِنـــــيِإْن َكـــــان مـــــا ُبل غـــــِت َعّنـــــي  
 

 َصــــِديقي َوَشــــل ْت مــــن َيــــَديَّ اأَلناِمــــل 
 

ا 1/152  روااملرم سيا

 ا جي مافا و اعي ا عايه عاانهامدةا اانناسصدةلاممهه ديابان اادأا  احيهداجا عاااااا

ُيهمرابعخ ا  ي  ا ا.ا......ا جاما ضمارا ياواعا  ااجعله ااياسصةافعافاانهقأا احلداياا

 اال اامل هخ ا اخليلامهمدااحيدذ ااخلديافا ند اان داهاحيدذ اااااااّنمق االم لا فعاّ  ن

ا 3 هنا 

  :ال  ااودداعاان عددأام نمددا انلمف دد يايددذورااملرم سدديا ندد اااالفعــل املــبين للمجهــول

 نهددهللالصددطللاآ دددرلاو  ندد :ا يددر ى ا ُ صاددد يُل اب ددهلاان ددا االددد امدداا اُيزيدددمَّاااااااا

افاحتلمل ان مياانهاار:ال 1 ماال  

ــَبُح  ــا لُتْصـــــــــــــــــ  َأْســـــــــــــــــــياف ناوِإّنـــــــــــــــــ
 

ــف وكِ    ــوميف َســـــ ــَطَبْحَن ِبيـــــ ــا اْصـــــ  ِإَذا مـــــ
 

ا 1/226  روااملرم سيا

 :مدهللااننداّرا عايدذورااملرم سدياممدهللاان عدأافاحتلملد لا مدهللا مثلهد امدااااااااااااازمن الفعل

اجا اانخاحتلمأاان عأا  يل  ا امهللاس يا بياانُ  ياانطُّ يِ ي :

                                                           

ا.1/231:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/319:املرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.1/152:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 

ا.1/226:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 
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ــمْ  ــاَلُتُهْم وِإن ُهـــــــــــ  وال َتْبَلـــــــــــــى َبَســـــــــــ
 

 ِبـــــاْلَحرِب ِحْيًنـــــا بعـــــد ِحـــــني   َصـــــل وا  
 

ا 11/اا1  روااملرم سيا

ا 1 ي  ي:ا  م صأاب اان عأا ِ عاابدا ُهم افي اما ا اي  رامم ا ثراِ عااباانأ 

 

 ثالًثا: جمال األدوات:

ا ران،ا ع  ااملرم سياان الاثما ه ا  ا ران،احتلمل ااا. خرساان ا ثةافاافّ ا ا

ا

 األدوات:طرق التعبري عن  .أ 

يههددلامددهللا ددقياا سدده را ا عانلهدداروا ددري ه افاانهعدد  ااددهللاافّ ا  امسمدداا عاا

ايذورهاا يزمم الا  ماا عاايعياان ااّ عاانهصريلاباا ا.

 :ينطدد،اانهددارواباسددماافّا اوددث ا ا ا مددهللا مثلددةا ندد ا زددممه اندددا  ا اااااااذكــر األداة

ا 2 : اس خاا  سال مياانهَّ  هياِع ا ا ااحلاي  ا  أااانعلة ا.اي  ي:ا ا ان ا امهللاس ن الاحلاي 

ا ي  يافاحتلمأابمياا مخ ابهللاربمعة: -

ــا  ــُر َبْيَنَنــــ ــيُّ َيْخِطــــ ــَدْمُت واخَلط ــــ  َوَأْقــــ
 

 أَلْعَلـــــَم َمـــــْن َجَباُنهـــــا ِمـــــْن ُشـــــَجاِعها 
 

ا 249/ا1  روااملرم سياا

ا 3 انعلة   س ن ا ا اخل طِّيما ا ا  ا ا ااحلاي.ا انقأامهللا ف اال مي ا أا

 :سدددخاحيلدددأااملرم سدددياافّ ا اّ عاانهعددد  اان دددااباا دددالااعـــدم التصـــريح بامسهـــا

او  ن افاحتلمأا   يا امهللاس ياجابرابهللارا ع:

 َوَأيُّ َثَنايـــــــا اْنـــــــِد   َنّطلـــــــِع هلـــــــا    
 

 وَأنــــــــُتم ِغَضــــــــاَب َتْحُرق ــــــــوَن َعلْيَنــــــــا  
 

ا 236/ا1  روااملرم سياا

                                                           

ا.12لا1/11:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.2/112املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :2 

ا.1/249املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :3 
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 ا سه  اأاهنااجيرياجمرىاانن يلاو ي اساي:امااثيِنم ةعامدهللاثنايداااتدِخا   ا  ل عانيدااااااا

ممهللااملق ىا ي ااي  رااهللاافّا ابذورامعناهدالا هد اا سده  األاّ عا عاحيدخّها  ااااا 1 اا 

ايصرواباا ا.

 طرق حتليل األدوات: .ب 

اههمامدد ا  اامل دداهمماايهفلدد انل ا ثددةافا ري ددةاحتلمددأااملرم سدديانددألّا ا يدد ا جدد ااااا

 افّا اانهامدةااال افّا اانناندخ االاآل مة:ابماعاي ا الا معناهدالا املد اا عاوايدياااملدةاااا

 افّا ا  ااوايدديامددهللا اددا اانهددرطلا  ددر  االاددهللاانعمددألا افّا ااحلانددةا ددأاا سددم

ااار.ا يُ  ريّا س ل ا مثلةا هار انه ضملاوم مةاانهولمأافاوأام   أاال ا خ .

 ــ و دددما ااسدددملا  ُرهَّاا مدددهللا نددد ابمايددد ا عا االيدددذوراانهددداروايددد  اافّا ااوع األداة:نـ

الومداا عاُره ا ضد انله لمدأاااالي  ي:ا و دماان  دةا ضدعيانلههدث ااااا ن ِههللا ا رماع

ا 3 .ا ي  ي:  ن ِههللاا ر ايزهخركاب اابعخاانن ي  2   ا ي ااسما ُرهَّا ر  

  :ي رّاانهارواوث ا امعن اافّا لا مهللا ن ا ور ا عاان ا ا  مخاان  مد لاامعناها

او  ن افابمياابهللاميابة:

ــا ــَف َيـــــــ ـــ   َلْهـــــــ ــاِرِث الـــــــ ــَةَ للحـــــــ  َزيَّاَبـــــــ
 

ــاِنم فاآليــــــــــــــــبِ    ــصَّاِبح فالغــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
 

ا 112/ا1  روااملرم سياا

ان ددا اجددار االدد اسيددنيِن لاو يدد ا راّانلوددارناان ددامياييوا يييددااااا  ان  مدد اانددذياي مددخ ا

ا 1  اف  بةابعخاا سه ناأ .الس ِمِ اندُ ناُمابعخاان ينا لاماآلي ا   ا ال ان امناِمن ا

  :ــها يدد  ااملرم سددياامددأاافّا ا عاوايددياااملددةلا مددهللا مثلهدد امدداا وددر افااااااااعمل

احتلمأاافّا ا   امهللابمياسعخابهللامان :

 َصـــــــــــــــدَّ عـــــــــــــــن ِنْيَراِنهـــــــــــــــا  َمـــــــــــــــْن
 

ــَراحُ     ــْيسيف اَل َبـــــــــــ ــُن َقـــــــــــ ــا ابـــــــــــ  َفأنـــــــــــ
 

ا 546/ا2  روااملرم سياا

 نههللاانهر ر اّاهد ا  ارمع دا.ا سدايااااالي  ي:ا م  ن ا ابيرياولاان ج امم ااننص 

ا جعأااخليامهمرا .السم  ي :اجعأا   اودا نما اهااهناامرم اب ااننهر 

                                                           

ا.1/236:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.3/1135املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :2 

ا.1/264انزاب،لا:ااملرم سي:ااملصخرا 3 

ا.1/112:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 
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ا مثل :

 ال ُمْسَتْصــــَرُل ** ِبــــَي َاْلَجحــــيَم ِحــــنَي 
 

ا 546/ا2  روااملرم سياا

ا 1  و ي مااسا :اِ ماهلليان مااياِاناِخياُمزاهيصارُخا  ابيرياٌواانخيافااحل راه 

ممهللااملق ىا ي ايه ا  اامأا   اانناممدةانلفدناااندضا عمدأاامدأا  ع  ا    ا  دالااااااا

انددضاّادياانهداارا  ارمدد ااامهنصد اا سدما  رمدد ااخلدي.ا بد ا عاانهددر ر اانهدعريةاهديااااااا

الاسددما   ا هدد ا بيددرياو ا.ا  وددرا عاسددم  ي ا جددرىا   اجمددرىا ن ددماا لامرمدد اب ددااا سددماا

ا  يهاا ذ  ا انه خير:ا  ابيرياٌواِاناِخيافااحلره .

  :مددهللا مثلهدد :اميدداّ اال  ااوايددياافّا امانددخ ا اامددأااداا وددرا ندد اااألداة الزائـدة 

.ا سدخايهدمنا  ا ند اااا 2 مهللا و ِمثاِأا  ِبياساُب اسي اماندخ  ااانها لاي  ي:  انها 

او  ن افابميا فرابهللا انخ:ال ورامعناها

ــؤاُد ِبـــــــذكِرها     ــَق الفـــــ ــٌة َعِلـــــ  َكْلِبيَّـــــ
 

ــَواال    ــا َأْهــــــ ــرى هلــــــ ــَزاُل تــــــ ــا ِإْن َتــــــ  مــــــ
 

ا 1/351  روااملرم سياا

ا 3  ا  ِ عا امهللاس ن :ا مااِ عا اِمياخي انه ومخاانن ي 

  واعاي رّااملرم سياماا  ااوايياافّا اوامةاادهللاانعمدأااااالكافة عن العمل:األداة

اوخ  يا مااانهامة اال ا ُرهَّ ا  س أ  .اي  يا يط اهابهللااملعل :

ــا    َأْبَكـــــــــــــاِني الـــــــــــــدَّْهُر ويـــــــــــــا ُربََّمـــــــــــ
 

 َأْضــــــــَحَكِني الــــــــدَّْهُر مبــــــــا ُيْرِضــــــــي    
 

ا 216/ا1  روااملرم سياا

ّ لدياوامدةاندُرهَّاادهللاانعمدألا  رجدة ااداا  ا عا صد ااااااااا  س ن :ا ُربَّما ا ما اهذ ا

ا 1 مه وةا ه اجاما س  ا   ضاويه ِني ابعخ  .

ا و  ن افابمياانهاار:ا-

 َفق ْلــــــُت َلَهــــــا اَل ُتْنِكِريِنــــــي َفَقــــــلَّ َمــــــا
 

ــَلعا     ــْيَب َوَيْصــ ــى َيِشــ ــى َحتَّــ ــُود اْلَفَتــ  َيُســ
 

ا 1/322  روااملرم سيا

                                                           

ا.2/546:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/1611:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.1/352:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 

ا.1/216:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 



- 57 - 
 

انن ياهنالا  ميا ا ه عاوامةاِن  أَّااهللا ل اان ااألا ياسلةاند اادهللاااا  س ن :ا س أَّاميا اي مخ

ا 1 ا سما  اان عألامس ااسلي:اس أَّامياايي ُ أاميٌخامه ي اسلي:امااي  أاميخ .

 :اواعااملرم سياحيلأاافّا ا  ااوايياحتدأا دأاا سدماااااألداة احَلاّلة حمل االسم

   م ه دااان وم مدةلا مدهللا ند اااااالومااحيلأاافاا لاممذورا انه ااامارابمة

احتلمل ا و ما امهللاس يا زاعابهللايه ة:

ــليف   ــاَك ِمــــــن َبَطــــ ــا ُهَنــــ ــْم َتَرْكَنــــ  َوَكــــ
 

ــهْ     ــي ِلَمِمـــــ ــاُح ِفـــــ ــه الّريـــــ ــِفي عليـــــ  َتْســـــ
 

ا 1/335  روااملرم سيا

ي د ي:ا ودث ا ا يريودنيداافااااي  ي:ا ام ض ا و ما ايص اال اامل عد يامدهللا  يريودنيدا ا.اااا

ا 2  ل ااملعروةامهللاافبطاي .

 : وثدددرامدددااايِنددديلاالوددداعايعدددهلااملرم سدددياإذا كانـــت األداة مـــن أمســـاء الشـــر 

ثددمايدد  يابعددخا ندد ا وددرااااااالبددذوراجدد اهاافّا ا  ااوايدديامددهللا اددا اانهددرطااااا

امعناهالا  ي اا ر لا مهللااننما جاانضا ههللا عاُ   ايافاهذااامل اأ:

ا 3 فا ن  ا س ن :ا ن  ااو اعياُيناِفي اج اها ن  اس ن ا ييف اك اس ن ا-

ّيِ اانن  ا ا ه المانل ر  ا- ا 1  س ن افا ن م ا :ا  س ن ا ن م اا ي يّني اج اب ا و ا

 :ي همااملرم سيافاحتلمل ا ر  اااراب ماعاُمهيعّل  اااههماما اودث ا لااااحروف اجلر

اه :وان  يافاحتلمأابمياو ع ابهللام

 وَمــــــا َســــــاَءت ظنوُنــــــَك يــــــوَم ُتــــــوِلي 
 

 ِبَأْرَمــــــــــاحيف َوَفــــــــــى َلــــــــــك ُمْشــــــــــِرُعوها  
 

ا 2/929  روااملرم سيا

  5   ااب  ن ا ن ي  .  جعأاان ا امهللاس ن ا ب رماو امهعلِّ

ااان ّقخ: وان  يافاحتلمأابميا

                                                           

ا.1/322:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/335صخراانزاب،لا:ااملرم سي:اامل 2 

ا.3/1451املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :3 

ا.1/53:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.2/914:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 5 

ــةُ   ــَدْفِع َكريهـــــ ــاُظ أو لـــــ ــوِم ِحفـــــ  ليـــــ
 

 إذا َعـــــــيَّ باجِلْمـــــــِل امل عض ـــــــِل َحاِمل ـــــــه  
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انقأا عّل،اب  ن اي اّن الا ياي اّياب اادذااانهد عالا هد ا عااااا  نم ِأاِ  اٍ اا    س ن ا

ا. 1   حيامىاال ا ز  ا ام ةاانهراأالا  ايخام اانهراثةا انهخانخانخىاااخيا

ومددااجددا افاحتلملدد ا وددراان  م ددةاان وم مددةاحلددر اااددرامدد ااتددر رامددهللااااااااااا

ا من اان  يافا ال ابيهدِر امهللاس يا يرَّاعابهللاامر ابهللااي اِخامينيا :الاماراه

ــِه    ــِرْبُت ِبـــــــ ــِر شـــــــ ــى َبْكـــــــ  َتْبِكـــــــــي علـــــــ
 

 َســـــــــــــَفًها َتَبّكيهـــــــــــــا علـــــــــــــى َبْكـــــــــــــِر 
 

ا 1412/ا3  روااملرم سياا

ا 2  ا ي ي ّهم اافام ض ارم ابا بهخا لا ايل ابيهدِرافام ض ااخلي .

 :رابعًا: جمال اجلمل وأشباهها 

:ااامددأاانددضااددااااامددأاانددخااملرم سدديامددهللا مددااسزددماها دخرساان ا ثددةاحتلمددأاا

 اامدأااندضا ا دأااداامدهللاامادراه.ام دخااند ابهولملد الا   در اااااااااااال أامهللاامادراها

 اخأاانهصدريلامدر ا  درىلاومدااسدم  را ند امدهللااااااااال ري ةاانهع  اان ا ابانهصريلامر 

المل ا. قياافمثلةا ّيا اانخااحلخياااهللا ر احت

 طرق حتليل اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب: -

جا احتلمأاانهاروانلفمأاانضاااا أامهللااماراهاسريً اامهللاحتلمدأاا سدم افي دااااا

وماافاحتلمل ااملدةااال   م ه ااان وم مةال ش يال رّا.ام خايذورا انه ااامارابمة

ا ِ  اا  يااُمطدل ُ،:امهللاس يا بيااطا اانزنخي:

ــَباَبٌة    َوَل ــَواك َصـــ ــْن َهـــ ــي ِمـــ ــْن َعَرْتِنـــ  ِكـــ
 

ــقُ      ــا ُمْطَل ــِك إْذ َأَن ــُت َأْلقــى ِمْن ــا ك ْن  َكَم
 

ا 55/ا1  روااملرم سياا

و يد اسداي:ا  يسددييااااالي  ي:ا  ااملدةافام ضد اجدرابامضدامةلا سدخاُ دِرواب داا ِ  ا ااااااا

ا 3 ِ  دق ِسي  .

وماافاحتلمل ااملةا  ه ا ياِسدُر امدهللاااال سخايهه يابذورا  م ه ااان وم مة

اس يا ياسابهللامان :

                                                           

ا.3/1439:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.3/1412:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.1/56:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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 َوَأْكَثـــــَر ِمّنـــــا َياِفًعـــــا َيْبَتِغـــــي الُعَلـــــى  
 

 ًعــــــا َوهــــــو َحاِســــــُرُيَضــــــاِرُب ِقْرًنــــــا َداِر 
 

ا 591/ا2  روااملرم سياا

ا 1 ي  ي:ا  س ن :ا  ه ا ياِسُر ا ايانلمهمرافا ُيهياِرُه .

 

 هلا من اإلعراب:طرق حتليل اجلمل اليت ال حمل -

 ايصددروااملرم سدديابدد عاااملددةااملددراّاحتلملدد اانددمااادداا ددأامددهللااماددراهلابددأااااااا

اوان  يافابمياجن ابهللاولم اان  عزي:اليهه يابذوراي ا ا

 َتَبّغـــى ابـــن ك ـــوزيف والّســـَفاَهة  كاْســــِمها     
 

ــا َأْن َشــــــــَتْوَنا َلَياليــــــــا      ِلَيْســــــــَتاَد ِمنَّــــــ
 

ا 1/211  روااملرم سيا

ا 2  انز   اهية اواساِم اا ااا ا اب اان عأا  ي ي    ا م ع ن  . س ن ا ا

ا وان  يافابمياانهاار:ا-

ــَرُة    ــا َلَنْجف ـــو الّضـــِيَف مـــن َغـــرِي ُعْسـ  َوِإّنـ
 

 َمَخاَفــــــــــَة َأْن َيْضــــــــــَرى ِبَنــــــــــا َفَيعــــــــــوُد  
 ج

ا 1/1156  روااملرم سيا

ُّ ا ايعط دد االدد ا   عااييهاددرىاِبنيددا انهندد ااااا السصددخابدد ا  اا سددهئنا ااا س ندد ا م ميُعدد 

.  ُّ ا 3  املراّا م  اييُع 

ممهللااملق ىا ي ا ايذوراب عااامله ا ا دأاامداامدهللاامادراهلابدأااوه د ااااااا

ا ي  اااملةاانثايمةا هيا ا سهئناممة .البذوراي  اااملةااف  ا هيا ا ا اضمة 

 :م ه دددداا ودددداعايددددذورا  ال رّاحتلمددددأااملرم سدددديانهدددد  اااملددددةااشــــبه اجلملــــة

اان وم مةلا مهللا ن :اس ن افابمياس ِ ماصيةابهللااننَّصارياِيي ااا رامي:

 َلـــــْم َأَر َخـــــْياًل ِمْثَلهـــــا َيـــــْوَم َأْدَرَكـــــْت      
 

ــَب  ــاللُّ لــَفَخ ىَجَمَشــ يِن ــَع ِمْيَه ــَظ ىَل  ِرْه
 

ا 2/614  روااملرم سيا

ا

                                                           

ا.2/591املصخراانزاب،لا:ااملرم سي:ا 1 

ا.1/211املرم سي:ااملصخراانزاب،لا :2 

ا.1/1152:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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ا 1  .ن  ن ا ا يماق  اا  س ن ا ايل  ا   اِر افام ض اانص ة

 االهتمام بالعامل النحوي عند املرزوقي:  -

ال ه سددناان ا ثددةاانددخامزدد نةاانعامددأاانددذيايعددخامددهللااملزددانأاامل مددةافااننودد اانعربددياا

  اا ّ ر افاانهولمددأااننودد يلا ن ددخاحيزددهللافاهددذااانصددخّا عاُيفاددذيهااحلددخيااُهنم ددةااااا

ا سزاأاانع امأاانضا  رّهاااننوا لام خاسزم هاا  اسزم :ان  مةا معن ية.

 وتنقسم إىل: ،أواًل: العوامل اللفظية

ا سملا  ا يد اندماااااالا  أاامل س ىاانع امأافي ا بخامهللا عا عمأ ا هياألفعال: -1

اسدد ا ا ودداعالفاانل ددةامعددأا ّ ا ندد امعمدد يا هدد اان ااددألام مددااوانهددي اان ا ددخااا

المزده ا اا أالمثدأ:اا يهيدراعيااالضدمً اامهصدق ااا أالاًااا درحي ااومدااف:اجيدا يامييادخٌاااا

 وماافا:اايِليا يهي ي.

 هياا امأا ضعنامدهللاافمعدايافي داا عمدأافام اسد لا  ا عمدأافام اسد اااااااااألمساء: -2

مل عد يلاا  ر.ا افاا امن اااملهه،ا من ااااامخ.اماملهه،لاواسماان ااألا اسماا

 املصخر.ا مااافادا اااامدخ او د ام:ااندخيااهدر عاوهابدا لاااااااال انص ةاامله  ة

 م خاامليا اهر ع افاانهمممن.

افّ ا اا امدأا ضددعنامددهللاافمعددايلافي دداا عمدأا  ماًيدداا  عطددأا  ماًيدداااددهللااااألدوات: -3

 انعمألا هذ اافّ ا ا  زما  :

 اار.ا هيا ّ ا ال ّ ا ا هصةابانخ  ياال اافاا  -1

  ّ ا ا هصةابانخ  ياال اافمعايلا هيا ّ ا ااننص لا  ّ ا ااانأ. -2

 الد اافمعدايا دار ا  درىلاااااال ّ ا اغ ا هصةلامهخ أاالد اافادا ا دار ااا -3

 ودددذن ا مددا ااندددضا عمددأاامدددأاااال مددهللاهددذ اافّ ا :ا   اانناممدددةانلفددناااا

عدأامدقااامهخ أا ار اال اا سدما  نصد  ا  ا رمعد لا  دخ أاالد اان اااااال نما 

ا عمأامم ا جتعل اي مخاانن ي.

 

                                                           

ا.2/611:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 
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 ثانيًا: العوامل املعنوية:

 ثرهااال ابعد اانهلمدا افااامدأا  ا جد ّااداافا داهرااااااا هياانع امأاانضاي  را

ان  ي.ا هذ اانع امأام ضد اا دهق اود  ابد ا دا اان صدر ا انه مدة.ا   د ااندخا هدأااااااااااا

اان صر افا مئ :

 عاانعامأامم اا بهخا لامثأ:اميياٌخاُمناط ِلدٌ،.ا نهدهللا هدأاااارام اامل هخ :ايرىاان صري عا -1

 انه مةايرمه عاهذااانعامأ.

الرام اان عأااملهار :ايدرىاان صدري عا عاانعامدأافااملهدار ااملرمد  ااامدأامعند يااااااا -2

 امل هخ امرمد  ااالمان عأااملهار اي  ام س اامل هخ ال ه ا س ا ام سًعاايصللانقسم

 لامهذن اي  اان عأااملهار امرم ًااابعامدأامعند يافيد اااابعامأامعن ياه اا بهخا

ا(1)فا س ىا ا   .

 جتخاان ا ثدةا عا د ر اانعامدأاجدا  ا اضدوةااندخااملرم سديافا ثندا احتلملد انألادا ااااااااااا

برام افاانهولمدددأام دددخااهدددهمااههمامدددا اوددد  ا ابدددسال افمعدددايا افّ ا ا اامدددأا   ددد اه ا

ا سددددد  اُ زادددددهيعاري ا لددددد اانطرانددددد،ااال،امهن ادددددةامارابدددددي.ا يدددددرّاحتلملددددد انددددد ابطرانددددداا

ابان  را ااآل مة.

 طرق التعبري عن العامل: -أ

ا ن ايا ران،اانهع  ااهللاانعامأاانخاانهارولاممر ايعياان ا را ةا مر ايه ا نم .

 :ا مهللا مثله اس ن افابمياُملدويةااا رامي :التعبري عنه صراحة

ــوْمِم      ــاِرِق الـ ــُل ِللَبـ ــاَل الّليـ ــُت َوَطـ  َأِرْقـ
 

ــى َأرضِ    ــاَب َأْرضيف ِإَلــ ــَرى ُمْجَتــ ــا َســ  َحبيًّــ
 

ا 1/1146  روااملرم سيا

  ايهصد ا  ي مادا االد ااحلدايلا هد ااملهدر .ا انعامدأاممد ا عا دئيا ان يدداِر  لا  عاااااااااا

ا 2  ايهصاب اال ااحلايلا انعامأا سيريى  .ال ئيا ان يما ي .ا  ُمفاهياهيا ر   ا ياسا ع ا

 :ا مهللا مثله اس ن افابميا  بياجن أاانطاني:االتعبري باإلشارة إليه

                                                           

:اين ددر:ا لمددأا محددخاامدداير :اانعامددأااننودد يابدد امشيخيدد ا معارضددم ا ّ ر افاانهولمددأاانل دد يلاااا 1 

ا.51-61 

ا.1/1142يا األا سي:ا روامحاسةا ب:ااملرم 2 
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 َلَقــْد َباَلِنــي علــى مــا َكــاَن مــن َحـــَدثُ      
 

 ِعْنــــــَد اْخــــــِتالِف ِزَجــــــاِج اْلَقــــــوِم َســــــيَّارُ  
 

ا 1/291  روااملرم سيا

ا 1  ار   ا سيم اٌر اب  ن ا بيق ِيي  .

 طرق حتليل العوامل اللفظية: -ب

 عااملرم سدديا لددأاهددذ اااالن دد ِ ىلامممدداايهعلدد،ابطري ددةاانهولمددأانلع امددأاانل  مددةاااااا

مددمع ا  ااودداعاانعامددأامعددق ا  اااددا ا  ا ّا .ا   وثددراانع امددأااالانع امددأابصدد ر ا اضددوة

رايد ا سد ىاانع امدأا.اومداا يد اوداعايدذوااااااا انضا  ج ا نم ااا ههماأاواعاان عأابااه ارا

اانعامأافااامأا    اه ا.

 :مهللاافمثلةاال ا ن :اتعيني العامل إذا كان فعاًل  

ايهلل:ِمس ياااملرم سيافابمياهقيابهللاري -

ــَدرَّْت     ــُة َفــــــــ ــَل ُمْدِجَنــــــــ ــاَدْت َوْبــــــــ  َأَجــــــــ
 

ــاِريُة َدُرورُ    ــْوَب َســــــــــــــ ــيهم َصــــــــــــــ  َعلــــــــــــــ
 

ا 1/311  روااملرم سيا

ّيرَّ  .ا  انخَُّر ُراهياانهث  اانخَّر .ا ير   اال ا ي  ا 2 مااأا

ّيرَّ ا ا  بد ااملد ا انرمد  افامعم ند ا هد ااااااال يق ىا ي ا وراانعامأا ه اان عدأا 

اان ااأا انخَّري ُر .

ا س ن افاحتلمأابمياابهللااينيمةانه يب: -

 ِلـــــــــــأ م  األْرض َوْيـــــــــــَل َمـــــــــــا َأَجّنـــــــــــت  
 

 َبْحيــــــــُث َأضــــــــرَّ باْلَحســــــــن اَلّســــــــبيلُ    
 

ا 3/1421  روااملرم سيا

ا 3  مياا  جينَّي اماااسه  األا م ضع ام ع يا  جين ي .  س ن ا

سددخا يددخ ّاانعامددأا هدد اان عددأا   جين ددي لا بدد اال يق دىا عااملرم سدديافاهددذاااملثددايا

اامل ا اننص  افاامل ع ياب ا ه ا مااا سه  اممة .

                                                           

ا.1/299:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/312:املرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.3/1421:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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 :يذوراانهاروا  ااواعاانعامدأاااواعتعيني العامل إذا كان من األفعال الناقصة

ا مهللا ن :المهللاافمعاياانناسصة

اس ن افاس يا بيااطا اانزنخي: -

 َفــــِإْن َكــــان ِســــْحرًا فاعــــذِريِني علــــى اْلَهــــوى 
 

 وِإْن َكـــــــاَن َداًء َغْيـــــــرُه َفَلـــــــِك اْلُعـــــــْذُر 
 

ا 1/51  روااملرم سيا

ّياً  اال ا عايه عا ياواع . ا 1   ايهصاها 

  الهد اا سدماارم سديا  ااوداعاانعامدأااااو داعاحيدخّااملاااكـان امًسـا:  تعيني العامل إذا

ا مهللا ن :

اس ن افابميااف   ابهللا مخ: -

 ِإن ـــــي َعَلـــــى َمـــــا َقـــــْد َعِلْمـــــِت ُمَحسَّـــــَد
 

ــَن نِ    َأَنْمـــــــــي علـــــــــى الَبْغَضـــــــــاِء والَشـــــــ
 

ا 1/222  روااملرم سيا

 س ن ا ايل  اان ي اهاِ  ا مًعداافام ضد ااحلداي.ااااال  يه عاس ن ا ايل  اميااس خااايِلماِي 

ا 2  انعامأافااف ياس ن ا ُمويزٌَّخ 

ممهللااملق ىا ي ا وراانعامألا ه ااسماامل ع يل ُمويزٌَّخ لا معم ن ا لةا ايل د اا

اميااس خااايِلماِي .

 :الواعااملرم سديايدذورا  ااوايدياافّا اهدياانعاملدةااااااتعيني العامل إذا كان أَداَة

ا مهللا مثله :

اس ن افابمياانهاار: -

ــةٌ   ــِت َبِخيَلـــــ ــى ُحـــــــبٍّ وأنـــــ ــا َعَلـــــ  َأُحبًّـــــ
 

 َوَقـــــــــْد َزَعُمـــــــــوا َأن اَل ُيَحـــــــــبُّ َبِخيـــــــــلُ  
 

ا 3/1296  روااملرم سيا

 ا س ندد ا    اُيويدد   ا عا ددئياجعلدديا   عا ااننا دد ةامنصدد يا ُيوي َّ بدد لا ِ عا دددئياااااااا

ا 3 يريخ:ا  يُ ا اُيوي م الجعله اامل   ةامهللاانث ملةام    ا ُيوي م 

                                                           

ا.1/51:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/222:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.3/1292:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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ممهللااملق ىافا ري ةاحتلمل انل مياانزاب،لا ور انألّا اانعاملةاانضااملديافاا

ان عددأا اننصدد ا  اانرمدد  ا.اماننصدد االدد اااه ددارا عاافّا ا   عا ااملصددخريةلا انرمدد االدد اااااا

اااه ارا عاافّا ا   عا اامل   ةامهللاانث ملة.

 هاعامل اُي اِ أااملرم سدياانعامدأا  ااجدا امهدمرا ااااا:تعيني العامل إَذا كان مضمرًا

ايذور لا ي خر .ا مهللااننما جاانضا ههللا عاُ   خ أافاهذااامل اأ:

اس ن افابميابهامةاانن  اهيلي : -

ــَأبُ   ــّدِعي ِلـــــ ــليف اَل َنـــــ ــي َتْهَشـــــ ــا َبِنـــــ  ِإّنـــــ
 

 َعْنــــــــــُه وال ُهــــــــــَو باأَلْبَنــــــــــاِء َيْشــــــــــِرْينا 
 

ا 1/142  روااملرم سيا
ا

ا 1   ايهصاها بيِنيا اال اِ ضاميارامعألاو  ي اساي:ا   او ُرابيِنيايي اهيأ  

ا س ن افابميا بيااننهناش: -

 َوَناِئَيــــــِة َاْلأْرَجــــــاِء َطاِمَســــــِة الصُّــــــَوى
 

ــَناِش بـــــــــأبي  ــا النَّْشـــــــ ــْه فيهـــــــ  ركاِئُبـــــــ
 

ا 1/311  روااملرم سيا

ا 2  ا ر ا يياِنمية ابِسضماراُرهَّ 

انيلددأانل مدديااف يا يدد ا وددرا عاانعامددأافاا سددما بيددل اااااااا يق ددىاانددخاحتلمددأااا

  خّ اب ي امعألا سخ ر ابدا    او ُر .اوماا ورا يها ا عاانعامأافااملثداياانثدايياااالمهمر

ا امأااارابا سما يياِنمية .المهمرا ه ا ر ااارا   خير ا ُرهَّ 

 :يااندخااملرم سديا   دار ااااي  افاانهولمأااماراباتعيني العامل يف اجلمل وأشباهها

انلعامأافااامأا    اه الا مهللااننما جاانهط م مةانطري ه اهذ :

اس ن افابميا سوا ابهللا لن: -

ــِرَفيت  ــًة ِفــــي اْلَعــــيِش َمْعــ  وَزاَدِنــــي َرْغَبــ
 

 ُذلَّ اْلَيتيمــــــــِة َيْجف وهــــــــا َذُوو الــــــــّرحمِ   
 

ا 1/213  روااملرم سيا

الددد ااحلدددايانلميِهميمدددِةلا انعامدددأاممددد اُ يَّا  مي اضددد ا ييفا   هدددا امدددهللاامادددراهايصددد ا

ا 3 انمهممِة 

ا س ن افابمياانعخيأابهللاان رخاانعفلي: -

                                                           

ا.1/142املصخراانزاب،لا:ااملرم سي:ا 1 

ا.1/311:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 

ا.1/213:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 3 
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 مَعَلْيُهاريفَزِنــــــــ  نِمــــــــ ق ــــــــُروَم َتَســــــــاَمي   
 

 ِدْغوالسُّــــــ  َداُوَد ِجْســــــَن ْنَمــــــ  ٌةَفاَعَضــــــُم 
 

ا 2/233  روااملرم سيا

ا

ا 1   يزيامي    س ن ا ايل ماُ ماُمهيااي  ةع افام ض ااحلايا انعامأامم ا

 طرق حتليل العوامل املعنوية: -جـ

 ممدااجدا افا ند امداا ودر افااااااالمهللاانناّرا عايه ااملرم سيا  اانع امأااملعن يدةا

ا  عاانعامأاانذياامأامم اانرم اه اا بهخا .اي  يافابمياانهاار:الحتلمل انلم هخ 

 َأُبــــــــْوَك َأُبــــــــْوَك َأْرَبــــــــُد غــــــــرَي َشــــــــكٍّ 
 

ــَك يف   ــالّ  َأَحّلـــــ ــُث َحـــــ ــازي َحيـــــ  اْلَمخـــــ
 

ا 1/311  روااملرم سيا

ا 2  ار   ا   ُب اك  ابا بهخا  

 ههدذاا يه ه دنامدهللاانعدر ااآليدنا عامهدر اانطراند،ااندضاين  ديا عايزد االم دداااااااااااا

انهولمأااننو ياواييام ج ّ افا ههللااملرم سي.ا  عا ران  ابص ةاجمملةامشليامع دماا

انهولمأاامارابيلا جا  اهدذ اانطدر ا  دهاً اافا مد اااااماايطل  اابهللاههاأا انيخث عافا

اماا لل .

غ ا ي ا ايهدهللااال اسهطا ااملرم سيا عايط ،ا ر اانهولمأاامارابيافا ثنا احتلمل 

نطددر ا لن فمددةاثابهددةلا   دداا رّ ا  ايزددراب ددااسدد ا امنه مددا ا ددخّااالنخيدد ا  ددن ااددا

.املددمايلهددنأابددانطر افاوددأامددااا  ددها ا ا ااه ا مددةمددةاانهط م ددا ا انعملمددا اامجرانانددخ ا

  ايلهدنأالدااُيطدل د ااااالممثق ا ايلهنأالااُيطدل  افاحتلمأاا سمافاوأااسماحيللد االحيلل 

افاحتلمأاان عأافاوأامعأاحيلل .

 نعددأاممدداا ّىا  اغمدداهااملن فمددةاانعلممددةافاحتلمددأااملرم سدديا يدد ا ا   ددرامعددا ااااااااا

  ران دد اس ددأاابددهللاههدداألامهدداعاالمددا اانزددلنايزدد  عابدد ابع دد يه ملااانهولمددأااننودد يا

ا مااخلا ة.ه  ز امناجم
ا

  

                                                           

ا.2/233:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.1/311:ااملرم سي:ااملصخراانزاب،لا 2 
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 تعدد أوجه التحليل اإلعرابي: املبحث الثاني:

ِ ع ا عخّاان جد  ااننو يدةانلهلمدةا  اااملدةا مدرامد ن  افااندخرسااننود ياانعربديلاااااااااا

 مددااجيددخاان ددار ا  اانددخارسا عا  ددخهماسددخاجيمددنا وثددرامددهللا جدد افاانصددرامددا.ا سددخااااا

  ا دةااا–ُ ِجخي ااهذ اان اهر اانخاان خما ا ماا ايه ي ااي   عا مداأاان جد اان ا دخاااا

بددأاي ههدد عااددهللاان جدد  اانيهملددةااددذ اااااا–ف ددلمةا  ااا ددطخأاانهدداهخابدد ع اان  ااددخاااا

لا    ا ي دما اا 2 لا ابدهللاجدلاا 1 املز نةا  ا ل .ا سخاحتخنابعه مااهللاانهعخّا مثاياسدم  ي ا

م خا ور اا س اًباا هل دةا ّ ا  ا عدخّاااا 3 ُيني  ر اانألس اهاانضا ّ ا نم .ا مااانيخث ع

ان رآيمدةالا انر ايدا اانهدعريةالا ان  اادخاااااا  ج اانهولمأااننود ي ا من دا:ا عدخّاان درا ا اااا

اننو يةالا   معةاانل ةالا املعن الا ا جه اّالا ا  هق افا  خيراانيدذ  الا م دخاعااا

انعقمدددةاامارابمدددةالا سطددد اانع دددار اادددهللاسدددماس الا ان سدددنا ان  دددألا م دددخاعاانن مدددةلااا

ا ا هق ااننوا لا ا هق اانل فا .

 ي عند املرزوقي:تعدد أوجه التحليل اإلعراب 

بدرم افاانهولمددأااننودد يافا ددروااملرم سددياحلماسدةا بدديا دداأا دداهر ا عددخّااف جدد ااا

امارابمةا اضوةالام خاار ااملرم سديا وثدرامدهللا جد اند ع اامل درّا ا  ااامدأااندضااااااااا

احيلل ا.

 سددخا ي يددخىيانل ا ثددةامددهللا ددقياان ودداا ا سدده را ا عامع ددمااف جدد اامارابمددةلاانددضاااا

حتلددمق ااملرم سدديلاراجعددةا  اافسدد اهاانهانمددة:ااملعندد لا ان  ااددخااننو يددةلااااا  ددر افا

 انر ايددةلايلم ددااا  ددهق افا  ددخيراانيددذ  لا م ددخاعاانعقمددةاامارابمددةلا ا ددهق ااااااااا

ااملذاه ااننو يةلا ا هق اانل فا لا ا جه اّ.

ا

ا

ا
ا

                                                           

ا19لاا12لاا11لاا13لاا12/ا3سم  ي ا:اانههاها: 1 

ا192لاا2/111ابهللاجلا:ااخلصانصا: 2 

لا مهر اا خانرمحهلل:ااننو ا انصدر ااا154-ا119 ر:اانر ماني:اانعربمةا ان  اننااننو يةا ين: 3 

لا  مدد ّا زددهللااااسددم:ا سدد اهاانهعددخّافاانهولمددأاااا52-51فا ددر وامحاسددةا بدديا دداأا ا

ا احباامنه ر 91-93اننو يا جملةاجمم اانل ةاانعربمةاافرّيي ا 
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 :املعنى 

 ع ا عخّام دمااملعند ايدنعهااالد اانهولمدأااننود يالا مداايدشّيا  ا عدخّااف جد اااااااااااا

امارابمة.ا سخاااهمخااملرم سياال ااملعن اااهماّا او  ا افا جام ا وثرامهللا ج .ا ي دخ اا

  عاانزما لا ه اسما ا رواانهعرلاسخا ج اانعنايةاباجتا ااملعن افاامل اأااف ي.

 جييز أكثر من وجه عند املرزوقي: طرائق عرض املعنى الذي 

وثددرامددهللا جدد ا ارابدديابطراندد،امهعددخّ  ااا اددر ااملرم سدديا عددخّااملعندد اانددذياجيمددنااا

مهاعايهثرامهللاار ااملعن ابعخاوأا ج ايدذور الا سدخايعدر ا  جد احتلمدأاامل درّ ااااااا

امارابدديا م  ددااملعناهدداالا سددخايصددرواب هممددةااملعندد افا  جمدد ااماددراهلاومدداا يدد اسددخااااااا

املعن اانذياحيمأاالمد اان جد امدهللاامادراهالا سدخايعدر امعند ام درّ ايدر   اااااااااااي صأاف

العناهااحتلمأام رّ ا  رىايه عاااا وثرامهللا ج ا ارابي.

 وداعاانهداروايدذورااملعند ااندذياُيواميدأاالمد اااااااا:إعرابي  بعد كل وجه ذكر املعنى

نهلمددضا اِيعاميددة لا ي يددطدريياهلل لاااان جدد امددهللااماددراهاوددثً االا مددهللا مثله :حتلملدد ااا

 انله ا ههللا عا   مااال امعنم الام ج ا اراب اا  جم  .

 ي  يااملرم سيافابمياسماابهللااخلطممااف سي: -

 ريفَعــــاِم وبـــنُ  َعمـــر  ُنَفيهـــاابْ  َســـاَعَدِني 
 

 هـــــــــــاأَفاَءَو ًةَمـــــــــــْعِن ّدىَأَفـــــــــــ َرْيـــــــــــَهُز 
 

ا 1/115  روااملرم سيا

ّ ى ا ددذ ما او يدد اسدداي:ااااااة ميددعاِي جيدد ما عاييناهيصدد ا ا  االدد ااحلددايا يهدد عام عدد يا   

ّ اهدداا ّ ى الاااااة ميددعاِيم    ييددخيااييزاددهيِو،االم ددااُ ددهدرا الا جيدد ما عاينهصدد االدد ا يدد ام عدد يا   

 دنمعة اوايديانديااندخُ ااااااّ ى  م دالايمدر ااهلُلباداهذ اانطعندةاُمهيمادُراااام ياسياايخيِيي يه عااملعن :ا

 مي انيًمااِنن ِز ا يًها لزااخِ  الا اختذهاا
1  

  ي  يافابمياّريخابهللاانصمة: -

 َبْيَنَنــــا يَنَرالدَّْهَرَشــــْطَقَســــْمَنا ِبــــَذاَك 
 

 َشــــْطِر َعَلــــى ال َوَنْحــــُنإ َيْنَقِضــــَي َفَمــــا 
 

ا 2/126  روااملرم سيا

ا  ايهصدد ا ا يددطدريياهللا االدد ااملصددخرالاو يدد اسدداي:اس زيددمانيااانددخَّهارياِسزاددمي ا.ا جيدد ما عا

ا 2 يه عا يا  اال امعن اس زيمانيا اُم اهيِل  الام س اا سمام س اانص ةان مَّاا يهيم هللامعنا ا 

                                                           

ا1/116املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا2/126املرم سيا:ااملصخراانزاب،ا: 2 
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  ا  ددا ا  ع ا  جمدد ااملزدد نةاالدد ااماددراهااف ياجددار االدد ا دداهراان  ددما هدد ااننصدد ااا

م  اال اج ام امز نةا  مةا  خياال املمدلاا 2   مااانه جم اال ا احلانمة  ا 1 ال ااملصخر.

ييبامهللاان  ما اييهي يخ ىا نم ااملهل ياانعاّيالا   اااملهل يااانياانث امةامه  ااه امهللاجا

 م اأااخل ا ا.ام خا    ياانيلأا  يدطدريياهلل العند ااسدماان اادأالا بدذن ايزدهو،ااننصد اااااااا

اال ااحلانمةالا يالعن ا ُم اهيِل  ا .

ان  مد الا   داا  دخهماااااا فا ن اماايهدناالد ا عاااد امااننود يا ايعدلا زدا ياااااا

ا س ىامهللااآل ر.امه عااملعن ااآل رار صةا باهامهللا ب اهاا  زا ا امبا ةافاانعربمة.

 ي  رافابع احتلدمق ااملرم سديا ودر ااملعداييااااا:ا:أوجه اإلعراب وفق املعنى ذكر

امل هل ددةانلم ددرّ اثددمايدد  ياباف جدد اامارابمددةا م ددا ااددذ ااملعدداييلاوهولملدد انل ددىااا

اهللا الا  ر ااارا ايل   . مي

اي  يااملرم سيافابميا بيا راشاااذني: -

ــه ِرداَءهُ   ــى عليــــــ ــْن َأْلَقــــــ ــْم َأْدِر َمــــــ  َوَلــــــ
 

 َوَلكّنـــه َقـــْد ُســـلَّ َعـــْن َماجـــُد َمْحـــصيف      
 

ا 2/212  روااملرم سيا

  حيد ما عايهدد عا ميددهللا العندد اانددذياممهد عاامل عدد يالا  ي  ند  دد االمدد اِرّا يُ  ا ددله الااا

ا 3  عايه عا ميهللا ااسه  اًماام هخ الا ا ا  ند   االم اِرّا ي  افام ض ااخلي  جي ما

 جتدد ينااملرم سدديانل جدد ااآل ددرالا هدد اا سدده  اأالايهدد ا  ا ن دد ااملرم سدديا  ا ثددرااااا

فا ن يدد ااملعندد ا   جم دد ا دد اا سدده  اأالام دديااملعندد ااف يايهدد عااااااااا 1 مزدد نةاانهن ددمما

اانهقأا ييا لا فاانثاييا ل ما ا يهانما .

 سددخاا ددههماوددث امددهللااننوددا ا  ا انهن ددمماانصدد  ي اضددابط اافا  جمدد اان  ددخا اااااااا

ااحتلملددد فاانل  يدددةافاانزدددما ا ا يه ددداياافسدددل بياابددد اافبددد اهااننو يدددة.ا سددداياسدددم  ي اا

ا 5 ن مياجرير.

                                                           

ا234لاا229لاابهللاههاأ:اامل لا اا1/159ين ر:اابهللاانزراجا:ااف  يافااننو ا: 1 

لا  ب ا ماعاافيخنزي:اا1/163لا ابهللاانزراج:ااف  يافااننو اا1/324ين ر:اسم  ي :اانههاها: 2 

ا1521لاا3/1524ار ها اانهيرهامهللانزاعاانعرها

ا2/212املصخراانزاب،اااملرم سي:: 3 

ا146ين ر:ارمهاعاا خاانه اه:ااملخ أا  االماانل ةا مناهواان وااانل  يا ا: 1 

اا654جرير:اّي اي لاحت م،ا:يعماعا م ا  الا : 5 
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 َأَعْبــــــــــًدا َحــــــــــلَّ يف ُشــــــــــَعَبي َغِريًبــــــــــا
 

 

ــًا ال َأَبالــــــــــــــَك واْغِتَرَابــــــــــــــا    َأل ْؤمــــــــــــ
 

ا

   مدداا اي اددًخا اممهدد عاالدد اضددرب ا:ا عا ددئياالدد اانن ددخا الا  عا ددئياالدد اس ندد :اااااا

 امانهن ممافاااملةاه اانذياحيخّاماا  ااوايديامدهللااا 1     ي دهيِ رااي اًخا الاثما ذ اان عأ 

باهااننخا ا  اا سه  اأالا من اس ن :ا  يال! ا مم اامعن اانهعف الامد ّا اان زدمافاهدذااااا

ان ومدد ا ددخننااالدد ا عاهددذ اااملددةا لددةاسزددمالاغدد ا عا  دد ااّنن مددةايددشّيا  احتدد ياااا

ا 2 اّ نه اا  اانهعف 

ا ي  يافابميا بياو  اااذني: -

ــاَلِم     ــى الّظـ ــَرْيُت َعَلـ ــْد َسـ  ِبِمْغَشـــميفَوَلَقـ
 

 َجْلــــــُد مــــــن اْلِفتَيـــــــاِن َغْيــــــِر ُمَثّقـــــــلِ    
 

ا 1/11 ا روااملرم سي

   ايل  اانّ ق ِأ الا يا فاانّ دق ِأ ام ضدع اييصد االد اان در .ا ي داي:ام عيلدُهد ا  ق ًمداااااااااا

 ي:اايل د اا ين ماق افاُم  ابيل ةام عيلدُه ايي يارا ا...ا جي ما عايه عا ايل  اانّ ق ِأ افام ضد ااحلدايلااا

ا 3 انّ ق أالا ي:اراوُ ان  

 مهللااملق ىا عافاانه جم ااف يا  ار ا  امز نةا اميابةاب ا ر  ااار الا  ن ا

لا 1 مدد ن  ا  ددان اانددخااننوددا ا انل دد ي الاغدد ا يدد اودداعابمددن ما ددق افاهددذ اان دداهر 

 ماا  هدما ند ااامان صري عايذه  عا  ا عا ر  ااارا اين هابعه اااهللابع اب ماسلا

}وَأل صَلِّبَن ك  َىف و ىج و  و فىىىم  امش يالا مااال اانههم ا  اال ااتامالاوماافاس ن ا عدا ا

لامذه اانه مم عا  ا عا ف العن ا ال  الا  ه اان صدري عا  ا يد ااا[15]طه ولن خىْف 

مدهللااا هن امدهللااادذ اباحلدايافاانهدي ام دااااانماامعن ا ال  الا نهن ا   ااملصل هانهم

اباهااتاملا  مااال ا ذ  ا يابةاولمةااهللا  رى.

 سدددخا جدددرىااملرم سدددياحتلملددد اامارابدددياالددد ااملدددذه  الا مددداا جددداما ج ددد امدددهللاااااا

ااماراهلامهللاغ ا عايه ا نم ماا  احيهماب   ا  خهمااال ااآل ر.

                                                           

ا.1/339سم  ي :اانههاها: 1 

ا394لاا319 نمخا ز :اي ريةااننو اانعربيافاض  ا عخّا  ج اانهولمأااننو يا ين را: 2 

ا1/11ملرم سي:ا روامحاسةا بيا األاا: 3 

ا151لاا154م لاانل م ا ا:اابهللاههاأا ل:اا315-2/346ين ر:اابهللاجل:ااخلصانصا: 1 
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 :سددخايصددرواانهددارواب هممددةااملعندد افااالتصــريح بأهميــة املعنــى يف توجيــه اإلعــراب

  جام ا وثرامهللا ج ا ارابيانلم رّ اامل ويللةلا مهللا ن :

امااسان افاحتلمأا ِب  ِبي  امهللاس يا  ب ا را : -

ــْوًما   ــان َغُشـــــــ ــّدْهُر وكـــــــ ــي الـــــــ  َبّزِنـــــــ
 

ــَذلُّ    ــا ُيــــــــــــــ ــاُرُه َمــــــــــــــ ــَأِبي  َجــــــــــــــ  ِبــــــــــــــ
 

ا 2/129  روااملرم سيا

نله ومخامانخ الاو يد اسداي:ابين ِيديااندخ هاُرا  ِبماداا.....ا جيد مااااااا  س ن ا اِب  ِبي  اان ا اّ ليا

 عايهدد عاايددخ ىا بين ِيددي ابان ددا ان م ددااودداعامعنددا ا م فيعيددل الا يهدد عامددهللابدداهاميددااُاددخ يااااااا

ا 1 باملعن اّ عاانل ى 

 مااسان اانخا  جم ااف ج اامارابمةانل وم ا ِبد يمدِرااندِ نيد  امدهللاسد يا يط داهابدهللااااااا -

 عّل :امل 

 َوَغـــــــــالِني الــــــــــدَّْهُر ِبــــــــــوفر الغنــــــــــى 
 

 َفَلـــــــْيَس ِلـــــــي َمـــــــاَل ســـــــَوى ِعْرضـــــــي 
 

ا 1/215 ا روااملرم سيا

 جيدد ما عايه ع ِبدد يمدِرااندِ نيدد  ايصددً ااالدد ااحلددايانلددخ هرالاومدداا  دد يا:ام ددا يِنيام ل دداٌعااا

الدد ااملعندد اِبه ددذاالا املعندد :ام ددا يِنياُمزاهيصاددِوً ااندد ا....ا جيدد ما عايهدد عامحددأاانهددقأاااا

م عيدددخ ىا غ دددان ِني ا عخيدددةا م فيعيدددل افيددد افامعندددا الامه يددد اسددداي:ام فيعيدددلاِبددد يمدِرااندِ نيددد ااااااااا

ا 2  ي   يابيل 

 انه جم دداعاانلددذاعا  جامهمدداااملرم سدديافاان مددياانزدداب،احيمددقعانندداامزدد نه امددهللااااااااا

ا.لا انثايمة:اانههم   :ا س  ااحلاياجاًراا جمر ًرامزانأااننو ا ااف

ا 3  فاانه جم اال ااحلانمةا  عايهد عااادارا اتدر رافا دأايصد االد ااحلانمدة ااااااا

}فَخَووََ َىعَلَوورىوَرَ  ووه ىف وو ىىى  جمدد ا  امعندد اثدداي ياغدد ا ددان االدد اجدد ام ا مندد اس ندد ا عددا :اااااا

لا يامهنيًندداا.االدد ا عاانعربمددةااملعا ددر اغددخ ا ه سدد افاانهعدد  ااددهللاااا[17ول] وو  زفانََّ ووه  ]

ا.احلانمةابااارا اتر رالا  ا س ابيل ُ اِب  ريولاِبه ثار الاِبِهخ   م   أا

                                                           

ا2/134املرم سي:ااملصخراانزاب،ا: 1 

ا1/216املرم سي:ااملصخراانزاب،ا: 2 

ا644ين ر:اابهللاههاأا:اامل لا : 3 
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 مااانه جم اانثاييام  احيمأا  ر امدهللا د راانههدم ااننود يا هديا ّا امعدأا  امدااااااااا

فامعنا افاانهع  امدشّيامعدأاآ درلا  امداافامعندا اممعطديا همدُ افاانهعخيدةا انلدن أ.اااااااااا

أا غ ددايي امعند اان عددأا م فيدد  الامان عدأا غ ددايي ايهعددخىا  ااا سدخا  ددارانيلأا يدد اُضدم هللاان عدداا

م ع يا ا خلا انخمااضيم ن امعن اان عأا ام في ي اجعلد امهعدخيا ا  اامل عد ياانثدايياحبدر اااااا

اار.ا انههم ااننود ياسد  امدهللا سد اها عدخياان عدأا نن مد لا  ند ابد عاُيهدرهامعدق اااااااااااا

لا[030]ولب]َة }وَالَى َةَزف  روىىع ]ىدَةَىولناكَ:حف ا عا :ا مًماامعن امعأامهعٍخانمهعخىا عخيه او  ن 
سخاضمهلل  يعاِنُم ا امعند ا  يناد  ا ام ُعدخ ىا عخيهد .ا  ا عايهدرهامعدق امهعدخيا امعند امعدأا مأاااااااااا

 امسعا  يان نيا[63]ولنرب }فَلىََحَ َبفىولَ  ا َىا خَ:ل   رنَىعَ َىََ ََفه  نمص ا مًماامثل الاو  ن ا عا :ا
معأامهعخاي اي:ا  يان  دُيا  ماري  ا  اي داي:ا  يان  ددُياادهللا  مادري  ا نهدهللاضدمهللامعند اا بهعداّااااااااا

 اخلددر جا ا  ددرا الاو يدد اسدداي:املموددذراانددذيهللاي هعددخ عااددهللا مددر الا  اينورمدد عااددهللا

ا 1  مر .

 :ي ددخ افابعدد احتلددمق ااملرم سددياالتفصــيل يف املعنــى الــذي ُيحمــل عليــه اإلعــراب

انلمعن اانذياُيومأاالم اان ج امهللااماراهالا مهللا مثله :اا  صمل ا

   جم  انألن ا ا  يمااا يهياِنه االا يِاناخيهم امهللابميا بياانهَّ ا اانع زي: -

 َأاَل ِإنَّ َخْيـــــــَر الّنـــــــاِس ّحيَّـــــــا َوَهاِلًكـــــــا
 

ــرُي َثِقيــــُف ِعْنــــَدُهم يف السَّاَلِســــلِ      َأســ
 

ا 2/922  روااملرم سي:ا

   مَّاا يهياِنه ا اجي ما عاينص اال ااحلايا انعامأامم امااّياالم ا  يمادريااي  ي:ا س ن ا

انن دداِس الا يهدد عاانهددقأاثنددا االدد اامل دديااندد اخبدد اانندداسالا جيدد ما عاُيناهيصدد االدد اااا

انهمممدددنالا  منئدددذايهددد عا  هدددمق انلن ددداسالاو يددد اسددداي:ا عا يمادددرياانن ددداِسامدددهللااف مدددا ااا

 س ن ا ِاناخيُهما اجي ما عايه عافام ض ااحلدايالا معندا ا اضدًراااااا افم ا ا  ِسماُراثيِ من.

اما سريً اامن ملا يه عاانعامأامم امااّياالم ا   ِسماُراثيِ من الا يه عاماندخ اانهدقأااا

 يدد اودداعاجيدد ما عايهدد عا سددً اااددما  ايهددهللاانددخهمالام مدداّا يدد ا سددُ هما  اِ ددٌأاااااا

ا 2 حبهر  م 

                                                           

لا ماضددأاانزددامراني:اا1/122ان ددرآعاانهدريمااين در:ا مددخايدخيماماضددأ:اانههددم ااننود يافاااا: 1 

ا3/13معاييااننو ا

ا2/922املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ: 2 
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انزدداب،اهدد ا املنصدد با ا عاممددخاعاانهولمددأاامارابددياانددذيا جددرا ااملرم سدديافاان مددياا

لا ندد ا عااملنصدد با ااملههدداب ةامددهللاان  دداننااننو يددةاانددضاسددخا  دد ابمن دداافااااااااااملههدداب ة 

لاحبمدداا هددهللا عااا همددايافامعناهدداااننودد يااندد  م يااسددماسا  ااان وم مددةا هدداب ا  اا

لاآ درلاود عايصدللا عاي د ان دىامنصد هااااااهملد امنصد هاااي ج ااملنص ها  ا ج اآ دراحيا

ا ا  ا  ام ع   امطل  اا  ام ع   اب .

بد اممد اان جد  ا ا  همدا  اانددضاااااا 1  سدخاا دخاابدهللاههداأاباًبداانلمنصدد با ااملههداب ةاااااا

 ههللا عا ع  ااملعرهافا ثنا ا اراب الا مهللا ن :امااحيهمأااملصخريةا امل ع نمةلا مدااا

ا ان رممةا احلانمةالا مااحيهمأااملصخريةا احلانمة.احيهمأااملصخرية

لاغدد ا ي ددااختهلددنامددهللاامارابمددةالا  عاوايدديا ههدداب افااحلروددةبا  هددذ ااملنصدد 

لافعااملعند ااندذيايعديااند اااااس ااحلاياغ ام سد اانهمممدنامدثق ااالامم ااان  م ةااننو ية م

اهذااغ ااملعن اانذيايعياان ا اك.

لهددخا أابدد ااحلددا  اامارابمددةا ا دد اكابعدد اامل ددرّا افاااااا سددخا  طددهللااملرم سددياناا

اقمةا ا خ الاماحلايا انهمممنايه واعافااقمةا ا خ اهياان هوةااقمدةااننصد الااا

  ا ههللا ادراها  يماداا هانه دا ا دا  الا  هدهللا اراب مداا  ممدًنا ا.ا ان در ا احلداياااااااااا

نادخيهم ا رم داالا  هدهللا اراب داااااايه واعافااقمةا ا خ ا يًهالا  ا ههللا ادراها اِا

  ا   .ا اسهطا اانيلأا عايهعدر االد اان  داننااننو يدةانلم درّ امعهمدًخااان  دمااندخسم،ااااااااا

نلمعن ل معهمًخاام خ اا  هما  ا اف ج اامارابمةااادانن انلهلمدةلاغد ا يد ا ايد امعاااااا

اب اا  هما  امم هاراافسرها افيز .

 اددراها  يمادداا هياِنه ددا اهدد اانهمممددنا مدداا يدد ااسددماجددنالاا افرجددلاانددخاان ا ثددةاف

ممممدنااادناااندذيايريددخ اانهداارا هدما اف مدا ا افمدد ا  لا ي درّ امدهللاافجنداساانددضاااااااااا

حيهمل ااانهقأ.اوماا عاانصوةافا ادراها ِانادخيهم اهد االد اان رممدةالام دياافسدرهاااااااا

ا ا  يةا عرهاان ر ا انخ ا ا  .  اانذههللالا افيز ا  اانزما الا نماابانمخاس  

 :سخاجيمناانهاروا  ج ا ا ارابمدةامل درّ امدهللااااحتليل مفردة مبراعاة السياق املعجمي

 م رّا اان ميلابا اهماّاال امعن ام رّ ا  رىامر  طةاب االا مهللا مثلةا ن :اا

لااماا جام امهللا  ج اانهولمأانهلمةا جياِيً ا لابا اهماّاال امعن اان عأا ييّه ي  -

 بهللايا  :ا  ن افابمياسعخ

                                                           

ا231-229ابهللاههاأ:اامل لا ا: 1 
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 ِإَذا َهــــــمَّ َأْلَقــــــى بــــــني َعْيَنيــــــه َعْزَمــــــهُ 
 

 وَنّكـــــَب عـــــْن ِذْكـــــِر الَعواِقـــــِب َجاِنًبـــــا  
 

ا 1/23  روااملرم سي:ا

ي  ي:ا  ايهص ا جياِيً ا اال ا ي ا ر ا.ا  ييّه ي اايه عالعند ا  ينيّهد ي ا.ا املعند :اااا

ذاممد ا خيدرجامند لا يصد افاجايد امدهللاااااااايمانيمد ا  ا  عايينا  داا اييصاد ياا  ي  ا  ااهيم ابانهي اجيعيل 

ان هددرافاانع اسدد ا.ا جيدد ما عاينهصدد ا جياِيً ددا االدد اامل عدد يالا يهدد عا ييّهدد ي العندد اا

ُّ ي   ا. 1   ير   الا املراّا:اا ر ااهللا وراانع اس ا   ىاو هاويُ ا

 عانلمعند ااملعفمدياّ ًراافاااي  اانهولمأاامارابياانزاب،املمودا ااندخااملرم سديا هد ااااا

  جمدد ااماددراهالا مدداابيددمَّهلليا عاولمددةا ييّهدد ي افاان مدديا هدد عالعندد ا  ينيّهدد ي ا  اااااااااا

 ييّه ي اه ناا  ينيّه ي الامسعا جياِيً ا ا در الا   ااوداعامعندا ااااا  يرَّ  امس ااواعامعن 

اا   ا اراهاا سمابعخ . جياِيً ا ام ع ياب ا.امهاعا   ااملعن انل عل ا ثرافا  ير   امسع

 اهمدداّاالدد امعندد اان عددأاااا ممدداا جددام امددهللا  جدد احتلمددأانهلمددةا ايددخيا  ي الاباااااا -

اابهللاّار :الا  ن افاس ي   يِفخ 

ــَداَوِتي   ــاُل َعـــ ــُد الرَِّجـــ ــُرَؤ َتِجـــ  ِإّنـــــي امـــ
 

 َوْجــــَد الِرك ـــــاِب مــــن الـــــذَُّباِب اأَلْزَرقِ   
 

ا 1/315  روااملرم سي:ا

  ايددخيا يِ ي اينهصدد االدد اامل عدد يا.او يدد اسدداي:اييِفددُخاانر جدداُيامددهللاايددخيا يِ يالاااي دد ي:ا ا

موذ ا ر ااارا  أاان عأامعمأ.ايخياال ا ن اس ن : ا يجاخياانِروِّاِهامهللااندذمبياِها ا....اا

لا س ندد ا ايددخيا يِ ي اجيدد ما عايهدد عامهددام اا  اان ااددأالا ي:اايددخيا يِ يان ُ ددمالا جيدد ما عااااا

هددام اا  اامل عدد يالا ي:اايددخيا ي  ماندديالا معندد ا  يِفددُخ ا  يواددنيُع الا نددذن اودداعاايهدد عام

 ان يجادُخ امصددخر الا جيد ما عايهدد عا  يِفدُخ العندد ا  يعال دُم الا يهدد عا ايدخيا يِ ي اامل عدد ياااااا

ا 2 اف يالا   يجاخياانر واِه اامل ع ياانثايي 

ياام دداملرم سدديالا املعندد ا ا دد ا ياا  عددخّاهددذ اافم دداأاُيهدد ا  ابرااددةا امدد،اي ددرااااا

ا  ج لا نههللااملعن ااف  اه اافسرهانلذههلل.

 يهدد اانهولمددأافاانه جمدد ااف يا  امزدد نه امددهللامزددانأااننودد ا:ااف  :ااملنصدد هااااا

الدد ايددن ااخلددام الا انثايمددة:ا ضددامةااملصددخرا  اماالدد ا   ام ع ندد ا.ام ددخا يّلددأاانيلددأااا

ولمةا ايدخيا يِ ي ا يد اُ دِذ امن داا در ااادرا   دأاان عدأامعمدأابا سدمااننصد .ا هدذاااااااااااااا

                                                           

ا1/23املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا316لا1/315املرم سي:ااملصخراانزاب،ا: 2 
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م ابع ااننوا ا املنص هاال اين ااخلام  ا:ا ه ااسمامنصد هااا سمااملنص هاُيطل،اال

يددذورابعددخامعددأا  دد ااعايهعددخىابدداحلر الا نهندد ا ددذ اانددخا عممندد الااسدده نا ااندد ااااااا

ّي يلدددُياانددخَّاريالا ي:افاانددخارا.ام ددذ ا معددايا ا هعددخىا  احبددر اا  جيدداًماا ا هصدداًراالا دد :ا

ا هصداًراا خت م  داا د اُاِلدميا عا  دأاااااااجرلا نههللامّلااوثرااسهعمااااُ دذ يا در ااادرااا

ا 1 انهقأاوذن .

ا 2  مثل اس ياجرير:

ــوا  ــد َياَر َو  َتُعوُجـــــــــــ ــرُّوَن الـــــــــــ  َتُمـــــــــــ
 

 َحــــــــــــــــَراُم ًاَكاَلُمك ــــــــــــــــُم َعَلــــــــــــــــيَّ إذ 
 

   أاانهقأا  يُمرم عيابانخ يياِر الاموذ اااارا    أاان عأاانقمأا  اا سمااندذياا

اواعاجمر ًرالامنص  .

 ذ ا ر ااادرا ايهصداهاا سدماالد اامل ع نمدةامدهللااملزدانأااخلقممدةابد ااااااااااا مز نة

ا 3 اننوا لا نمااجماياان واابزط ااهنالا  ههللاانرج  ا نم اافام اي ا

 سددخا ضددا ااملرم سدديافاحتلملدد انهلمددةا ايددخيا يِ ي ا يدد اجيدد ما عايهدد عامهددام اا  ااا

 ي  مانددي.ااما ا  اامل عدد يلا ي:اايددخيااان ااددأالا ي:اايددخيا يِ يان ُ ددمالا جيدد ما عايهدد عامهدداااا

نةا ضددامةااملصددخرا  اماالدد ا   ام ع ندد الا مدداايهثددرا عااااا هددذ ا  ددار امندد ا  امزدد ااا

لا[005]ولب]ووَة }وَلَوورَالَى َفىوول ىوللاووه ىولن وو: َ يهددا ااملصددخرا  اماالدد الاثددمايدد  يام ع ندد لا دد ا

ا 1 هراافسخي:ملاو  ياافسلا ي أااهز ا[05وحلج 
 ِتـــالِدي َوَمـــا َجمَّْعـــُت ِمـــْن َنَشـــبُ  َأْفَنـــى

 

 َقــــــــْرُع اْلَقـــــــــَواِقيِز َأْفــــــــَواُه اأَلَبـــــــــاِريقِ   
 

  ام ع ند ا هد اس ند :ااااام  ن :ا س راُ ااند   ياِسمِنا  مد ياُ  ا ضا ااملصخرا ه اس ن ا:ا س راُ ا 

ا. 5 ِسمِن لاثما   اب اال ا ه اس ن :ا   مد ياُ  ابعخا ن  اند   يا

ا

                                                           

ا–نصد هاالد ايدن ااخلدام افاانعربمدةااااااين ر:اج اّاي سناانعرجاالا  ز اراضدياانعايدخي:ااملاا: 1 

احباامنه ر  لا523-129ل ّراسةا ط م مةا

ا221 حت م،:ايعماعا م ا  الجرير:اّي اي ل: 2 

ا119ل1/111ين راابهللاا مأ:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان ل: 3 

ا64 احت م،:ا لمأاانخ ي يافسمهراافسخي:اّي اي ل: 1 

لا ابهللاا مأا:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةا191ل3/194  ضلااملزان لين راابهللاههاأاافيصاري:ا: 5 

ا99لا2/96ابهللامان لا
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  النحوية:القواعد 

نلم رّا ا اامدأاالد اان  اادخااننو يدة.ااااااامارابمةيعهمخااملرم سيافاحتلمل انأل ج ا

ًّااالدد اان ااددخ لا مددهللاااا م دخان دد  ىا جام دد لافابعدد اان اومد لا وثددرامددهللا جدد اااهمدا

ا ن :

اس ن افابمياجمم ابهللاهقي: -

 َعَبــــــــأُت َلــــــــُه ُرْمًحــــــــا َطــــــــوْياًل َوَأل ــــــــًة
 

ــى     ــَبَس ُيْعَلـ ــأْن َقـ ــَرعُ  كـ ــنَي ُتْشـ ــا ِحـ  بهـ
 

ا 2/211  روااملرم سي:ا

  و عااس  يٌا اجي ماممد اانرمد ا اننصد ا اادرالامدس ااريم عيدييامعلد اانهدم الايريدخ:اااااااااا

و يا ااس  يٌااُيعال  اب ااِ  يا   اِراييا.ا اان   يُا:ااننار.ا مهللايص امألي ا امأاو د  ع ا   دةااا

ُيعالد اب داالا يهد عااخلديا ُيعالد اب دا .ا مدهللاجدر ام داي:ااااااااااامل ااُمث لةلايريخ:ا و د  ع اس  يًزداااا

 ودد  عااس دد يا  لاجعددأا  عا امانددخ ا  امددأاانهددا اومددااميددخافاس ندد :ان م دداا  عااجيددا ياميياددٌخااااااااا

ا 1   ااط ِمُه لا فاس ن :ا  الا عاان  ااِجئاهيلاف ودِرمياهي  الايريخ:ا  الان اِجئاهيل .

سهددمةا امددايا  عا اامل   ددةلا سددخا دد لياهددذ اان هددمةاااااايددخ راانهولمددأاانزدداب،ا دد ياا

اننوا اسخً اا ه ا مرّاافي اريااذااامل ض  امز نةاب امم ااآرا اان صدري ا انهد مم ااا

ا 2   يا امايا  ع اامل   ةامهللاانث ملة.

ا

 سخا  رافاان مياانزاب،ا و  ع الا هيامهللا   ا ا ِ عَّ ا.ا مهللاامل ررافاانخراسدا اا

انعربمةا عا و د  ع  ااملهدخ ّ ا نصد اا سدما  رمد ااخلدي.ا سدخاّاراحتلمدأااملرم سديااااااااااااننو ية

  جد افاااة  يا و  عا اامل   ةافاس ياانهاارا و عااس  يٌااُيعال  اب دا الا مداا جداماثقثداااا

ًّااال اثقناس ااخامرامة: احتلمأ س  يا الا هي:اانرم ا اننص ا اارالاااهما

لامههد عاا 3  امايا و   عا اامل   دةامدهللاانث ملدةالا اا دااضدم اانهد عاانيدذ  اااااااااألوىل:

ا س  يٌا ا ياو   عاالا اا ااضم اانه عاانيذ  الا انه خير:ا و   ياُ اس  يٌا .

                                                           

ا2/219املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

-ا1/195 ب ابروا اافي اري:ااميصا افامزانأااخلق ابد اان صدري ا انهد مم ااااين ر:ا: 2 

ا241

ا2/91:اانهصريلالهم عاانه ضمللالا  انخاافمهرياا1/199ين ر:اافي اري:ااميصا ا: 3 
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ــة:  امدددددايا و ددددد  عا اامل   دددددةاامدددددأا و   ع  املهدددددخّ لامهنصددددد اا سدددددما  رمددددد ااااااالثانيـــ

ا  يهاا لةا ُيعال اب دا لا انه دخير:ا و د  ع اس  يًزدااااااام ُفعليا س  يًزا ااا ال 1 اخلي.

اُيعال اب ا .

مههد عا ا  عاا اماندخ اااا 2 جمي ا   عا امانخ اب اوا اانههد م ا ا سدمااتدر راب دا.اااااالثالثة:

ا اامأاااالا انها اه اانذياامأااارابا سمابعخهاالا انه خير:ا و    يا  .

 آران ددماامل ث ثددةافاوهدد ااننودد ا دد يا امددايا و دد  عا اااا بعمددًخااانددخاا ددهق ااننوددا ااا

اددرالامددسعا جدد ّاثقثددةا  دداطااسددهعمانمةاانددخاانعددرها هددي:اانرمدد ا اننصدد ا ااا 3 امل   ددة

انل ددةاانعربمددةالا  ا عددخّاان مئددا اا سددهعمانمةالاومددااااا يددنيب افا  ددخا ج هدد ااددهللامر يددةا

الد ا اندةاااامههدره ماب داالااحيهماال ا عاانل ةاانعربمةا ا هدهللا هدم،االد اانندا   ااااا

ا 1 اسهعمانمةاّ عاغ ها 

مهددق ااددهللايهدد جاان هددرااننودد ياانددخاالمددا اانزددلنالا الدد ابدداا مافاانصددنااةاااااااا

اننو يددةالا م ددار  مافاانهدد  يق ا انه رجيددا الا مددهللاثددماسددخايصددلاان دد يا ي ددماودداي ااااا

نهعلدممااملخرسدمةا ااا   أاباننو اانعلميامن ماباننو اان  م ياان ب يا.ا معلد أا عاي ريدةاااا

 سدخااداشافامد  ا صد بةا اننود اانعلمدي ا اااااااالا املرم سديااحتهاجاوأاهدذ اانه صدمق اا

يههللامزه عًخااالم ا عايه عاوذن الاال اانرغمامهللاو ي ابافساسامهللاالما اانن دخاا

ا ااننو .

املرم سيامم ا وثرامهللا ج الابز  اان  ااخالاحتلملد ا مدا ا افاسد يااااا جام ممااا -

 ابهللابه ااخلارجي:ا مخ

 َأق ـــــول ومـــــا َيـــــْدِري أ َنـــــاَس َغـــــَدوا بـــــه 
 

 إىل الل ْحــِد َمــاَذا َأْدَرُجــوا يف السَّــَباِئبِ     
 

ا 2/111  روااملرم سي:ا

                                                           

ا2/91لا  انخاافمهري:اانهصريلالهم عاانه ضمللا191ل1/195افي اري:ااميصا لا: 1 

ا حباامنه ر ا111  زهللا م ّاهنخا يا:ا  عا ااننانخ اانخااننو ي ا امل زريهللال: 2 

لا  انددددخاا241ا-ا1/195لاافي دددداري:ااميصددددا ا165لا161/ا3ين ددددر:ااسددددم  ي ا:اانههدددداهال: 3 

ا141-2/96افمهريا:اانهصريلالهم عاانه ضمللا

ا115ّراسةافاوهاهاسم  ي الا ا–ا خاالا مخاانهناانة:اانصرا اب اان اوم ااننو يةا: 1 
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ّاريُج ا اييصاُ اال ا ي ام ع يافس ُياالا جيد ما عايهد عا مدا امد ا  ا ااااا ي  ي:ا ا ميا ياا  

ّاريُج ا افام ضد اا اخلديالا جيد ما عايهد عا مدا ا  دخ ااًاداا   ا ااااااالنننةااسما ا خا    

ّاريُج ا امهللا ام   ا 1  ي النننةا انذي ا    

اممهللااملق ىا عااملرم سيا وراثقثةا  ج اندا ميا يا :

ا عا ه عا ما ا اولمةا ا خ ا عرهام ع   اب .اأحدها:

ّاريج االثاني: اا افام ض ااخلي. عا ه عا ما ا ااسما ا خام ضع اا بهخا الا  لةا   

 عا ه عا ما ااسه  اممةالا هديام هدخ الا   ا ا دي ام  د ن العند ا اندذي الااااااااالثالـث: 

ّاريج ا ا لةاامل   ي. ا  لةا   

ا 2   ج :اة سخاب اابهللاههاأا عا ميا ا ا   يافاانعربمةاال اسه

؟ العندد :ا مدااهددذاااا عا هد عا مددا ااسده  اممةالا   ا ا  دار ا دد ا مدا ااانه د ياييااااااأحـدها: 

اانه  يايي؟ .

ا عا ه عا ما ااسه  اممةالا   ا ام   نة.االثاني:

او  ن :ا ملا ااجئي؟ .ا’ عايه عا ما ا اول ااسه  اًمااال اان وم ااالثالث:

ا عايه عا ما ا اول ااسماجناالعن ا  ي  الا  ام     العن ا انذي .االرابع:

ا عا ه عا ما امانخ ا   ا انإل ار .ااخلامس:

ا عا ه عا ما ااسه  اًماا   ا امانخ .االسادس:

  ههللاان  يا ي ابامل اريةاب ااف ج اانضا جامهاااملرم سياندا مدا ا الا اف جد ااندضاااا

 ورهااابهللاههاأايه  ا عااملرم سيا جامااف ج اامارابمةااندضا هناسد امد ااملعند اانعداأاااااا

عن :ا سدد ياُمهيلدد   اامعددأامددهللا امددا اافمددرامددانهونابانمدد سالا  عّلددأابهلمددةاااااااانل مدديالامدداملا

ّاِرجيافاانه هللا ان اّ عاب ا  اانلوخا ايعلم ع. ااحلزر ابعخاان  ا ا:ا يماريُجأ ا  

 :الرواية 

ودداعااملرم سددياالدد اّرايددةابانر ايددا اانددضا هدد عانل مدديا.ا سددخا مدداّامن دداافاحتلملدد اا

هندداكابعدد اامل ددرّا اسددخاُر ييدديابدد وثرامددهللا جدد الا هددذااانهعددخّااااااامارابدديالا مدداا عاا

اينعهااال ا اراهاامل رّ اممه عاااا وثرامهللا ج ا ارابي.

                                                           

ا2/111املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا392ا-ا395ابهللاههاأا:اامل للا : 2 
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 سخاااهمخاانهداروافاحتلملد انهعدخّااف جد اامارابمدةانلم درّا ااندضاوايديابزد  اااااااااا

 هعلدد،ااا ددهق اانر ايددةاالدد ا ددري ه :ااف  ا هعلدد،ابانهلمددةااملددراّاحتلملدد االا اف ددرىاااا

ابهلمةاير   ابه  ر ايه اا   اان ج اامارابيان  ها.

ثرا  اامارابمةانلم رّ ااندضا هد اايذوراانهارواان جا:ماايهعل،ابانهلمةااملراّاحتلمل ا

ابانر ايةا.ا واعاوث ا اماايز  غاوأا ج ابا سهناّا  ااملعن ا ا مهللا مثلةا ن :

 سعخابهللايياِ  :س ن افاحتلمل انر ايةا س هيا  امهللابميا -

 َسَأْغِســـُل َعّنـــي الَعـــاَر باَلّســـْيِف َجاِلبـــا
 

ــا    ــان َجاِلبـــ ــا كـــ ــاء اهلل مـــ ــيَّ َقَضـــ  َعَلـــ
 

ا 1/62  روااملرم سي:ا

  ُيدرا ى:ا س هيددا اال ابدانرم ا اننصدد لامددس اارمعهد امسيدد ايهدد عامدااق اِنفياِنً ددااايل دديَّلااااا

 مااواعاجياِنً اافام ض ام ع ن الا يه عاان  هيداُ العند ااحلهدم.ا انه دخير:اسي غزدأاااااا

انعدداريااددهللاي زددياباسددهعماياانز ددمنافاافاددخا الافا دداياجيلدددِ اُ هددماالاايل دديَّاانهددي يااااا

ل دد ا.ا   ااييصيدد اان هددا يامسيدد ايهدد عام عدد   اا اِنً دداا ماالدد اماودداعاجياِنً دداالااااااااانددذياجي

 يه عاان ها اامل  اانيه أا ان دخراامل دخ رالاومدااي دايانلميصدمخاانصَّدماخالا نلم لد  اااااااا

ا 1 اخلل،ا.ا املعن :اجياِنً ااامل  ا ياايل يَّاجياِنُ   

 اغ امرغ هانلهزلمماب هدر اان خريدةااا غ ا  يا عاانه جم اانثاييابعمخامهللا ماا ي

لا املص ااحلهمي ا.ا فااملعند ااف يارضد ا  زدلمماب هدا االاسد ا اوايدياانع  د اهديااااااااا

اامل  ا  ااخم .

ا امهللابمياُاميار ابهللاايِ مأا:ااأي   ندا ا س ن افاحتلمل انر ايةا  -

ــَأ ــْعَت ْمَلـــــ ــَأْلَا ِمَلـــــ ــَو إذأنـــــــت اُمّيـــــ  َداِحـــــ
 

 

ــلُّ َوِإْذ ــ ق ْرَبــــــى ِذي ك ــــ ــُمَك ِإَلْيــــ  يُمِلــــ
 

ا 3/1132  روااملرم سي

 اباننصدد ايهدد عااااأيي دد  ندا  اباننصدد .امددس اار ايددييا اااأيي ددا  ندا ا ابددانرم الا  اُأي ددا  ندا ا ُيددرا ىا 

اندضاوداعاااااأيي دا  ندا  العند ا  يعادِرُ  ا.ا املعند :ا مدااايريمددييااااااُمل داعا يااخلطاهانع مأالا يه عا 

 ور لا    ينازي ا ل اافياأ.ا املدراّابافيداأا د اّنااندخهر.ا س ند ا   اا  يادي ااااااا يان   امم ااماا

ا- يان دد ا س ص ددهي ااااُأي ددا  ندا  ايهدد عااملعندد ا:ا  ن ددماا يعاددِرِ اااااُأي دد  ندا   ددراٌ اادداالا   ااريم عاددييا اا

                                                           

ا61لاا1/62املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 
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الدد اا دد اونددياوددذاا وددذا.اممهدد عاانهددقأا–اأي دد  ندا     اددوياهاااِأي دد  ندا  املعندد :ا  هاددُأا

ا 1  ذ ااملها ا 

الد اامل ع نمدة ا سد ىافاانهعد  اادهللااملعند ااندخ نيااااااااااأيي دا  ندا يصد اا نعأاانه جم ااف يا 

نل مديا.امانهدااراُي ا دد ا ا دمق  الا ُيدذّوُرُ اخبددذ عااهد   ا ي دا الا   ددرّ الدااودداعاااااااا

ًّاا  مددًخاا ايا ددراندداا  لا اخلددذ عاي اسددم الامم دد ي:ا   يددذاو ُرا لدد اافيدداأا دد اوندديامددر

انخماايد  يامدهللا  ياان  رابيد ايهد عا  دخامهاضدة االد ااملدر الاممدااُي دموايدارااحلدنعافااااااااااااا

اانن ا.

  ا ي اي خ اا–  عاواعا همق اا–ال اان االمة اااأي   ندا  مااانه اجم اانثاييام  :ا رم ا

ر اان سد ااغ ام ماباننز ةانإليزاعاس ا اادر ااننداسا انهد ا سصده ااأا ايعرم هدا.اممدرااااااا

اهناا   ين االم امهللا ذو  ابنهراعا  ياان رب .

ر   ا سددخايددذوراانددر ايه الا انه جمدد اامارابددياامدداامددهللاغدد ا  ضددملااملعندد ااملدداا -

 فامي  امهللاي ياُبراجابهللاُمزاِ ر اانطداني:بذن الاوان  يافاحتلمأا  ي

ــْنُهنَّ ــُع َأال  َفِمـــــ ــدَّْهَر َتْجَمـــــ ــٌة الـــــ  َتْلَعـــــ
 

 َغــــاِمم ِكْيل َســــ َعَتْلــــ يــــا َلَنــــايوتــــًا ُب 
 

ا 2/616  روااملرم سي

اة اننا ددداهدددياس لددد ا عا   مدددألعا ي انرم لمس ايصاددداباننصددد   يفاميددد  ى يراُيددداجيددد م ع 

اضددم افمراال ااددا  ُ ميددفا  يا يادد   انث ملةل راّامددهللا   ددةاا هدد عامدد عامدد ُرانل عددأل   ا

ا 2  . انه ع

ي  رامهللاانه جمد انر ايدةااننصد ا عا   اماندخ امل دا الا    عا ااملصدخريةاهديااننا د ةااااااااا

نل عددأا.اي دد ياسددم  ي :ا ا  مدداا   امههدد عاودددا مددا افاانه ومددخا انل دد الاسدداياالااددنااااا

ا 3  ي:اِن  عايعلما اا[07]وحلداد }ل ئَال ىاَةَلَ َىََهَْ ىولىك ََّ:بف  جأ:ا
امل  هللاانذيايشمهللاانلد ااممد ا.اجدا افااف د ي:ا   ا هد عااااااا  ا   يا  ومًخاا  اف

ا 1   ومًخاا  افاامل ض اانذيا ايله اامم اامجياهابانن يامهللا جأااملعن  

                                                           

ا3/1133املرم سي:ااملصخراانزاب،ا: 1 

ا2/616املرم سي:ااملصخراانزاب،ا: 2 

ا1/222سم  ي :اانههاهاا: 3 

ا296لاا3/295لا ين ر:اماضأاانزامراني:امعاييااننو اا2/211ابهللاانزراجا:ااف  يافااننو ا: 1 
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 مددااانه جمدد االدد اانرمدد اممهدد عاالدد ا عا   عا ا   ددةامددهللاانث ملددةلا اا ددااضددم ااااااا

اجهما اانصخي  ابافبدخاعاااانه عا ذ  الا    اياممة.اممه عااملعن :ا ي اين يا يهعذر

افااتاناا اني اي لام خااي طعيامز  ا اامل ّ ابمن ما.

   :يدذورااملرم سديااا:ما يتعلق بكلمة يرتبط بتغري روايتها تغيري الوجه اإلعرابـي لغريهـا

ا  ج ا ا ارابمةامل رّ الابا اهماّاال اا هق اانر ايةامل رّ ا  رىالا مهللا مثلةا ن :

  جدد اانهولمددأانهلمددةا انددخَّما الابنددا االدد اا ددهق ار ايددةاان عددأااااااامدداا جددام امددهللااا -

   ي دط ُر لا  ن افابميااحلص ابهللااحلماأااملر ي:

 ك ل وُمَنـا  َتـْدَمى  اأَلْعَقـابِ  َعَلـى  َفَلْسَنا
 

ــْن  ــَداِمَنا َعَلــــى َوَلِكــ  اَمالــــدَّ َتْقط ــــُر َأْقــ
 

ا 1/191  روااملرم سي:

أيالاااندددخَّاُأه ل ددد اانا ي دط دددُرا ا  ااُرِ ييدددياابانهدددا اوددداعااملعنددد اامي ي دط ُراندددخَّاي ددد ي:ا  س نددد ا 

ممهدد عا انددخَّما ام عدد   ابدد .ا ي دداي:اس ط ددرياانددخَُّأا يس ط راُ ددُ الا هددذاا جدد ا زددهللالا  عاا ددئيااا

ّيًمداالا  ّ دأاافندنا اندقأاا  ااااااااا جعليا انخَّأي امنص با االد اانهمممدنالاو يد ا راّ:ا ي دط دُرا

.ا جي ما عاُيرا يىا يي دط ُراانخَّميا ابانما الا يه عا انخَّميا افام ض اانرمد االد ااايعهخاب ماا...

 ي امااأا يي دط در الانهن د ارّ ا  ا  دل امد  يابد ام صد ًراا  عاوداعاا سدهعماياحيدذ اااااااااا

ا 1  م  

ي  رامدهللاا دهق ااندر ايه افاان مدياانزداب،ا عاامداا ثدًراافا  دم ا اندةاان عدأابد اااااااااااا

 انلن أالاممااينعهااهذااال ا اراهاماابعخ ا.امعنخار ايةاان عأابانها ا  ي دط دُر اااانهعخي

ميا .ا اندخاااندخَّااُأه ل د ااانا ي دط درُايه عامهعخًياالام م امااق ا ينصد ام عد   الا انه دخير:ا ااا

ار ايه ابانما ا يي دط ُر ايه عا مًماا يهه يالرم ا الا انه خير:ا يي دط ُراانخَّميا .

 ال ا يةا ايامسعاا هق اانر ايةافاانه اهخاانزاب ةا غ هداالاوداعاند امهدأافااااا

ا جياّا اهر ا عخّا  ج اانهولمأااننو ي.

 :االختالف يف تقدير احملذوف 

يشّياا هق ااننوا افا  خيراانيذ  ا  ا عخّااف جد اامارابمدة.ا وداعااملرم سديااااا

اب ذااانيذ  الا مهللا مثله افا ن :يذورااف ج اامارابمةانلم رّا ااملهعل ةا

ّياِرأ امهللابميا يم اُسابهللا  سا يّ: -  ا  هق افا اباهلُلا

 

                                                           

ا199لاا1/191املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 
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ــُن َدرِاميف   َأَغــــــــّرَك َيْوًمــــــــا َأْن ُيَقــــــــاَل اْبــــــ
 

 َوُتْقَصى َكمـا ُيْقَصـى ِمـن الَبـْرك َأْجـَربُ      
 

ا 2/514  روااملرم سي:ا

ّيرِاأا اجيد ما عايهد عام هدخ اااااا   دي ا دذ  الا  عايهد عا دًيااااااي  ي:ا اس ند ا اابادهلُلا

ا 1  امل هخ ا ذ  الا املهمرافاان ج  ا ييا  اه  

ّيرِاأ اااااااا 2  وقاانه خيريهللامد ن  ا  دان اا لا نهدهللاسدما ااحلداياه نداايدرجلاايدخ ا ابادهلُلا

م ضاًعاانل انخ ا  ا م   االد اامل ضد  ا اانعهداالا ياو يد امزدنًخاا امزدنخا نمد الاااااااا

ا  ًياا ام هخ .

  ا  هق افا س صاِخي امهللاس ياي ارابهللا  سعةايرثيا  ا : -

ــاِدًرا    ــِة َسـ ــَوَس يف امَلقامـ ــُت َأْشـ ــْد ك ْنـ  َقـ
 

ــَدعُ     ــتَقاَم اأَلْخــ ــِدي واْســ ــْرُت َقْصــ  َفَنَظــ
 

ا 2/952  روااملرم سي:ا

:ا  س ندددددد :ا ام ني  ددددددراُ اس صاددددددِخي ا  رياّا يي  ددددددراُ ا يماددددددُاا  سدِصددددددُخالا ميهدددددداعياااايي دددددد ي

س صاددخي .  اراب اجيدد ما عايهدد عايصددً ااالدد اان ددر الا سددخا ددذ ااسددمااملهدداعامعدد الاا

 جي ما عايه عامصدخًراالاو يد اسداي:ام ني  دراُ ا  سدِصدخاس صادِخيالا ي:اس اِ دخيا اس صادِخيالااااااااا

ا. 3 مخيااملصخراال اانل ىابان عألا ان اس ام س ااحلاياه اان عأ 

.ا احلمدأاالد ابداهاااا 5 اهللاامل ع يااملطلد،ااميابةا .ا 1  هذ امز نةافااميابةااهللاان ر 

اامل ع يااملطل،اه اان  ماااليلا  اكاه ااخل يلا انهم  اال اامل ع يااملطل،.

 :فقدان العالمة اإلعرابية 

جيمناغماهاانعقمةا عخّااف ج اامارابمةلام ناكام درّا ا ا   دراالم دااانعقمدا ااااا

امارابمددةالامددهللاامل نمددا الوافاددا اامل  دد نةلا افاددا اامل صدد ر الا املهددامةا  ايددا اااا

املددههلمامه ددخرا  ددخيًرا.ا سددخامّهددهللاغمدداهاانعقمددةاامارابمددةاندد ع اامل ددرّا ا عاجيمددنااااااا

اارابمةل مهللا مثلةا ن :املرم سياااا  جً اا 

                                                           

ا2/514،ااملرم سي:ااملصخراانزاب: 1 

ا1/562لا  انخاافمهري:اانهصريلالهم عاانه ضملالا145ين ر:اابهللاههاأ:اامل لالا : 2 

ا2/953املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 3 

ا1/531اابهللاا مأا:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان الاين ر:: 1 

ا2/112ين ر:اابهللاههاأا:ا  ضلااملزان لا: 5 



- 82 - 
 

ب ددا اولمددةا مهدد  االدد ا انددةا ا ددخ الاممدداا  دداوانلمولددأا عاجيمددنامم دداااننصدد اااااااا -

  انرم لاوان  يافابمضاانناب ةاااعخي:

ــًى ــاَن  َفتـــ ــِهَكـــ ــرُّ ِفيـــ ــديَقُه ماَيُســـ  َصـــ
 

ــى   اأَلعاديـــــــا ماَيُســـــــوُء ِفيـــــــِه َأنَّ َعلـــــ
 

 َأنَّــــــهُ  َغــــــرَيَخرياُتــــــه   َكُمَلــــــْت َفتــــــًى
 

 باِقيـــــا املـــــاِل ِمـــــَن ُيبقـــــيال َفـــــ َجـــــواَد 
 

ا 2/969  روااملرم سي:ا

  م ض اس ن ا م هيً  افاان مده ا معداايصد االد اا  هصدا لاو يد اسداي:ا   او دُرااااااااا

ا 1  م هيً اهذ ا  ه .ا  ا هن ا عايه عام ضع ارمعا اال ا عايه عا يام هخ ا ذ  .

اندددضا زدددملانلمهل ددديابهعخّيدددةا ا  اّيدددةافااا 2  هدددذ امزددد نةافااددد ار اان ومددد ا

افم ددداأ.ا مدددهللامن ددد را خا نمدددةاا سدددهعمايامثمدددةااقمدددةا  ددد ارا ن دددياايه دددا ااعايهصدددخراااا

 بددشر اامزددنخا نمدد ا امل هددخ  ا مددااان ومددناااان ومدد اباسددمام صدد رامندد عامدد ا ددذ انلااا

 هددد ااا ههمددداأابددداخليا ان هددد  .ا   مَّددداام دددماا  هصدددا املمنمددد اان ومددد االددد اانطلددد اا

بعمخ. ان عخانزماسياا جهمااياا  رارنماافاانههنااهللاّ نةااننصلا هد اافسداسااا

فا  مدداعاان جدد  ا املعدداييااننو يددةامددهللاا هصددا ا  ا   ددارالا  ددرجملامعندد ابعمندد اهدد ااااااااااا

افيز اتمأاامل ض  الا ا  هصدا ابدامل   أااننود يا ايهد عافامزده أاان اومد ااااااا

اممااجيعل ا جً اابعمخا .

 تالف املذاهب النحوية:اخ 

رم سددياالدد اا ددهق ااملددذه  اان صددريا انهدد فافا  جم ا دد اامارابمددةاااااايعهمددخاامل

ان ع اامل رّا الا مهللا ن :

 س ن افاحتلمأا  ي اِخي افابميا اناانطاني: -

 َلــــــُه َفاْلَتِمِســـــي  الــــــزَّاَد َماَصـــــَنْعتِ  ِإَذا
 

ــيال  ــِإن ي َأِكــ ــُت َفــ ــُه َلْســ ــِدي آك ل ــ  َوْحــ
 

ا 1/1661املرم سي:اا  رو

  م ضدد ا  ي اددِخي امددهللااماددراهايصدد االدد ااملصددخرالا انه ددخيرا:ان زاددُياآ ِول ددُ ا سددخااااااا

   خ ايي دِزيافا  ودِلِ اِ ياويداّا الام ضد ا  ي ادخي  ام ضد ا اِمياويداّ .ا انه ممد عاجيعلد عاااااااا

                                                           

ا2/924 بيا األااملرم سي:ا روامحاسةا: 1 

 ّراسددةاا6ّراسددةا  يددةا  دد مةال ا–:اادد ار اان ومدد افاسدد ر اان  ددر اسددعم اعسدداممةا بدد ا: 2 

االممة 
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 ماِب  ِهماِهد ماامعرمةالاجيعل ي امهللاباه:اجيا ي ااس ه  اِخي افام ض ااحلايالا  عان   ا  ي

ا 1 لا و لمهُ اماُ اِ  اِميَّالا ماا      

معن اسد يا ي ههدم اسدما ااحلداي.ا  مداامعند اامل عد يااملطلد،اااااااااا 2  جمي ااحلايامعرمة

اممصنااملعن اانعاأانل مي.

  س ن افاحتلمأا ِب يجاِ ي افابميا مخابهللابه ااخلاِرجي : -

 َوَليـــــَتين يِهِبـــــَوْج أ دِرك َفَلـــــم َطَلبـــــُت
 

ــدُت  ــم َقَعـ ــ َفَلـ ــدىاّل ِغَأْبـ ــ َنـ ــ َدَبْعـ  اِئِبَسـ
 

ا 2/114  روااملرم سي:ا

 اددُيلا املعندد :اِبِ ددذاِيا يجاِ دديلاو  يَّدد ا يدد ي اانّطلدد اااا ا يعيّلدد،ياان ددا امندد ابط ل ايِ ِبدد يجاا س ندد  

 دذ  اّياالمد ااابن ِز لا ابهذيا يجا ي ا يجياهي امم لاملماُيخاِركااملطل ه.ا م عد يا   ل  ادُي ااا

هدملاا لا انه دخير:ا  ل  ادُيابعدخاسيداِنٍ اانن دخيىاِب يدذاِيا يجاِ دياملدما  ييلدد لا نمااااااااانيخىاّناِغ  باام ل مس ن ا 

ّاِرك لا هد اامل هدارااندخااااااااس عاخُ املما  باِ ِ لا  ا  هن ا عايهعل،اان ا امدهللاس ند ا اِبد يجاِ ي ابددا   

ّاِرود اِب يذاِيا يجاِ يا   وابنااان صري لا يه عاانه خير:ا  ل  ا ا 3 ُياانن خيىاملما  

ّاِرك االد ااااااااا يخ راانهولمأاانزاب،ا د ياسهدمةاانهندام لا مداا ندام اان علد ا   ل  ادُيالا  

معم يا ا خا ه ا ب يجاِ ي ا.ا سخا ماّااملرم سيامهللاا دهق ااملدذه  اان صدريا انهد فااااا

 امدداياوددقاان علدد الام مًندداا عاااالاممفمددناا 1 فا امددايا  ددخاانعددامل افامعمدد يا ا ددخاااا

اان صري الا يعر اانر يااآل راانذيايعمأاانعامأااف ي.ااا  اماياانثايياه ار يا  واب

امل داأااا م او عااملرم سيايرجلارتيةاالمدا اان صدر افا امداياانثداييالانهدهللاسدما اااااا

انثداييا.ااا  خا نمةاا سهعماياجتعأارتيةاالما اانه مدةاهدياافيزد اا دةا امدايااف يا ااااا

  ن ا عامهر اانهنام امهللامن د را دخا نيا  د أاالد ا ان دخ  ا ا اد ا  امداملههلماي دخ ااااااااا

فا يهددا اانهددقأالا  ددااوددقأاودداعا هدد اهندداااملهصددخرابان عددأا  ل ددي اثددمايلددلاالمدد اااااا

 يعدد  اخبددا ر امهددر اثاي يددةالا ه ددخىاندد ا يراهدداام مددةالا  رً ددااالم دداام دد اي وم ددااا

                                                           

ا1/1669املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ: 1 

ا1569-3/1562لا  ب ا ماع:اا ر ها اا391لاا325لاا321لاا1/323ين ر:اسم  ي ا:اانههاها: 2 

ا2/114 األاااملرم سي:ا روامحاسةا بي: 3 

ين ددر:امزدد نةا ان دد يافا   ا اانعددامل ابانعمددأافاانهنددام  اانددخاافي دداري:ااميصددا افامزددانأاااااااا: 1 

لا  انددخاافمهددري:اانهصددريلالهددم عااا2/125لا ابددهللاههدداأ:ا  ضددلااملزددان الاا1/13اخلددق ا

ا.2/119انه ضملل
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ماي ا أابههمةااخليالاماادارا اتدر را ِبد يجاِ ي هيا ساسدا امهعلد،اااااام ا ر افاانهقأاث

ان عددأا ا ددار ا  ا ّرك اجمددرّااادد ا اّا لدديانألهممددةا ا وثددرالا ملزدد ةااننودد اهددياا

اانضاجتعأان امهعل ا ابع ار ا ب ج ي .

 :اختالف اللهجات 

انلد فا الاايذورااملرم سيااف ج اامارابمةانلم درّا ااندضاوايديابزد  اا دهق اااااا

اوهولمل انهلمةا ا ند  هي  افاس ياسعخابهللامان :

ــْرُبو ــا اْلَحـــــــــــ ــى َلـــــــــــ ــا َيْبَقـــــــــــ  ِلَجـــــــــــ
 

 اُحِمـــــــــــــــر اْل َو التََّخيُّـــــــــــــــلُ  ِحِمَهـــــــــــــــا  
 

 ـالنَّـــــــــ ِفـــــــــي الصَّـــــــــبَّاُر اْلَفَتـــــــــى ِإل ـــــــــا
 

ــ  ــَرُس َجَداِتـــــــــــــــ ــاُح َواْلَفــــــــــــــ  اْلَوَقــــــــــــــ
 

ا 542لاا2/541  روااملرم سي:ا

ا

ن دةا دممالا ن دةاسدانراااااا الا هذ انهَّ يممأار   اال ا ي ابيخييامهللا  اِ ن ااند  هي ي  ي:اس ن ا 

انعرهااننص امممااوداعااسدهثنا ا ارجدا ا  عاوداعاجانًمداابعدخاانن ديالافعاو يد اندمااااااااااا

ا 1 مهللااف ياُي يع خاان خيامم  

يه خىامهللاانهولمأاانزاب،ا ي ايخ را  ياا سهثنا ااملن ط لاماملزهثن انماامدهللاجدناااا

 ا املزهثن ا اند  هي  .ا هذااانن  امهللاا سدهثنا اارياُو ياندِماانهَّ يممُأن امن .اماملزهثن امن ا املزهث

ا 2 جي مامم اانرم اال اافةابلا مملا اننص اال ان ةا هأااحلفام.

مدداخلق ابدد ان ددةابددلا ددمما احلفددامايعدد ّا  اسدد  ا  ههددم اانن ددر ا  ااملعندد الاااااا

 عخا وثرا معاًياافاانخ نةا  سامدةاانعقسدا اان وم مدةااننو يدةاااااعاانل ةااحلفاميةا  ماا

مدد ااملعندد .امانل فددةااحلفاميددةا   ددر ابدد امدداا  ااودداعامدداابعددخا  ّ  اّا ددق امممددااس لدد اا  ااا

 ارًجااان االا  ز ا  ع امثدأاهدذااانه ريد،ايهد عامهد  ًرااادهللااخمد افاافدةا دمما....اااااااااا

ا 3 هذ اان اهر ا عخا  ًراامه  ًراااهللاافةابلا مم مهللاهناايرجلا عاافةااحلفامافا

                                                           

ا2/542املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا2/229لا ابهللاههاأ:ا  ضلااملزان لاا321-2/319انههاهالين راسم  ي :ا: 2 

ا191ل192 اا خ اانراجوي:اانل فا اانعربمةافاان را ا اان رآيمةال: 3 
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  اخلددق افااملعندد ابدد اانرمدد ا اننصدد ا عااننصدد االدد اا سددهثنا ااملن طدد ا   ددراجاااا

املزدهثن اامددهللااملزدهثن امندد الافيد انددماامدهللاجنزدد االاممهد عامدداابعدخا  ّ  ا ارًجددااامدداااااااا

ا(1)ااو ي امهللاجنز  س ل ا. مااانرم اممه عاماابعخا  ّ  اّا ق امممااس ل 

 :االجتهاد 

اجه دداّاانعلمددا ا   جً دداامهعددخّ انلم ددرّا ا  اان اومدد الا مدداايهددمنااددا اااااااُي يّنددخ

 جً ااخيهلنااهللاان جد ااندذيا ودر اادا اآ درلاممداايدشّيا  ا عدخّااف جد ا.ا ي دخ ا عااااااااااا

ًّااال اآرا االما ا اجه داّا  مافاا املرم سيا ماّامهللاهذااا جه اّا مااجيمنا  جً ااااهما

اان همةااننو ية.

 بمياس مصةابهللااننصرايي:وان  يافا -

 َجِهْلــــــــــــِت مــــــــــــن ِعَناِنــــــــــــه امل ْمَتــــــــــــدّ 
 

 َوَنَظـــــــــــــــِري يف ِعْطِفــــــــــــــــِه َاْلَأَلــــــــــــــــد   
 

ا 2/623  روااملرم سي:ا

 س ن ا اجيِ لدِيامهللاِانياِي  اجي ماال امدذه ا بديااحلزدهللااف  دشا عايهد عاماّا ِمدهللا ااااااا

لا يه عاس ن ا:ا ا ييي  ِري افام ضد ااننصد ااط  دااالمد اااااافاان اج لاِ ِراّ:اجيِ لدِياِانياِي 

ا عااِ ئايي.اا

 مماا ها امهللااحلفةان اان  يابعه م:ا س خااو اعياِمدهللااميط در  الاس دخااوداعامدهللا دي ااااااا

م  يأ اايل .ا ال امذه اسم  ي ايه عامم ا ج اعا:ا  خهماا عايهد عاانهدقأا مد   اااا

لاو يدد اسددايابيددخييا جيِ لدددِي ا:اميددااايِلماددِيا ميددااايريمدددِي.اااااالدد ااملعندد لافعااا ددأاي ددياانعلددماا

 انثاييا عايه عا ذ ام ع يا جيِ لدِي او ي اساي:اجيِ لدِيامدهللاِانيايدِ اانط يدِأاميخان  ين د امدهللاااااا

ا 2 انِعهاِ،ا انن فيابةالافعاانذياجيِ لده ا ن الاِ  ااواعاامهخاّاُاُنِ  اُيخاريك اُمهياهيخ   

 عا ِمدهللا ا ا هد عاماندخ ا   ا  ااسد  يابن ديا  اااااااا 3 اندخااام د را سدم  ي ااامهللاامل درراا

ا.ا[07]وألنة:  }وَ َ:ى َسَ] ط ى   ىوَبَوَ{ٍىَفالَىاَةَلَم هَ:     لاو  ن ا عا :ا

                                                           

 لم ددةاانص ددماّي:ااادد امااننودد يافاانعقمددةاامارابمددةاانددخاان ددرا ا سددم  ي ا رسددانةاالممددة لاااااااا: 1 

ا125 

ا2/621املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا: 2 

لا1225-ا1/1223لا ين ددر:ا بدد ا مدداع:اا ر هددا اا1/225لا316لا2/315سددم  ي :اانههدداهلا: 3 

ا126لاا125 ابهللاههاأ:اامل لا ا
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لا دد ا 2  انهزانيل ههدداأال 1  مدداا عا هدد عامانددخ افاان اجدد ام دد ار يااف  ددشاا

اس ياانعره:اّسخااواعاِمهللااميط ر .

 سخا  رّااملرم سياحتلمل اننياّ ا اِمهللا افاس ياانهاار:ا جيِ لدِيامهللاِانياِي اامل ماهيخ  ااالد اا

 ا.ا مدااالد امدذه اااااجد الا انه دخير:اجيِ لددِياِانياييداااار يااف  شااندذياجيمدنامياّ  داافاان ااا

ِلمادِيا يميدااااسم  ي اممف ماال ا عاُيهيم هللاان عأاامل ج ا جيِ لددِيا امعند اان عدأااملن ديا امدااايااااا

اايريمدِي .

ان وددااممددااجددرىابمايدد ابددان  را اان ار ددةاا عااملرم سددياسددخااددر ااددخ اااااا يههددن

  جدد افاانهولمددأااننودد ي.ا وايدديا وثددراافسدد اهاانددضاااهمددخاالم دداافا جددام ااف جدد اااا

امارابمةاثقثةا هي:ااملعن الا ان  ااخااننو يةالا انر ايةالا  قهاابعخا ن ا س اها  دراا

 غمدداهاانعقمددةاامارابمددةالا ا ددهق ااملددذاه ااااا هددي:اا  ددهق افا  ددخيراانيددذ  الاااا

ااننو يةالا ا هق اانل فا لا ا جه اّ.

 سددخا الدد ااملرم سددياجايدد ااملعندد افا عددخّا جدد  ااماددراهاانددضاحتهملدد ااامل ددرّا اااااااااا

 ان اوم الا  ا ةا عاانزما اسما ا رواانهعر.امهاعايههنااهللاوأا جد امعند ااا

 راند،امهعدخّ افاادر ا  جد اانهولمدأااملهد ثر ااااااا ص  ا ايشّي ا ج اآ ر.ا وايياند اا

افا عخّااملعن .

                                                           

ا1/222اف  ش:امعايياان رآعلا: 1 

ا22لا3/26لا  انخاافمهري:اانهصريلالهم عاانه ضملل1/1223ن ر:ا ب ا ماع:اا ر ها لاي: 2 



 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

اا

 ليل النحوي ومساته عند املرزوقيحالفصل الثالث: معايري الت

 يف شرح محاسه أبي متام :

 ول : معايري التحليل اإلعرابي عند املرزوقياملبحث األ

 التحليل النحوي عند املرزوقياملبحث الثاني : مسات 
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ــل الن   ــايري التحليــ ــل الثالــــث : معــ ــد املرزوقــــي يف شــــرح مح  الفصــ ــه عنــ ــة حــــوي ومساتــ اســ

 أبي متام

م ض  اهذااان صأا:امعاي اانهولمأااننو يا اا  ااندخااملرم سديافا دروامحاسدةااااا

 ه احيا ياان س  اال ااملعاي ا افسداا اف د يااندضاااهمدخهاااملرم سديافااااااال بيا اأ

 وم مةا   م  اافاجمريا اانهولمأا.ا وذن اان س  اال اانزما ااا هريدةااالحتلمل 

ا.سيافاحتلمل انلم رّا ا ان اوم انضايهممناب اااملرم 

ا

 :  التحليل اإلعرابي عند املرزوقيول : معايرياملبحث األ

  لد ااالين ز ااندههلمافاهدذااامل وداا د يامعداي اانهولمدأااننود يااندخااملرم سديااااااااا

 مدهللا بدرماهدذ ااملعداي ااندضااااااا.املعاي ا ايصرواب اا نهن اا   ماضمنا امهللا قياانهولمدأاا

 معرمددةاس ااددخااننودد اااالمهنددياانيلددأامددهللاانددخ  يافااملمددةاانهولمددأا:امعرمددةااملعندد اااااا

ا امل ار ااننو يةاانزلممةا.االاةا معرمةاال أاانعربمالانعربي

 :امعرمةااملعن  .1
 ندذن اسمدأاااالّرو اا عاهناكا لةا ثم ةاب ااماراها املعن   الا اباملعن والاانن

:ااماددراهامددر ااملعندد ا.ا يشوددخاانزددم  ياالدد اهددذ اانصددلةافا عري دد انلنودد اي ددق ااددهللااااااا

ن ا اانعرهامهللاج ةامدااا ين راب اا  واب اافاال ا  اااملزه م اا ااننو ا نااةاالممة

ممه  ددأاالِنُهعاددر ااننزادد ةابدد ا ددم ةاانددن ما  دد ر ااملعندد اااااال هدد نناحبزدد ااسددهعمااماا

  1  رىا بس خاهماا  ااف

مدقايهد عاامادراهااااالبد ا ادراها آ درااااملفاان جداا بع اانعلما ااملعنداامخ سخاااه

ا  دأاانخ امزه مما ا  ا  اااسه اأااملعن ا.اي  ياانرماييا:ا   ا ن را  ا اهر ااماراها  

املعن اانذياي  االم ااماراهانهه عاسخاممن امممااجتمن ا  ا هن امن ا د اهاانهدقأااا

مسعا نااةااننو ام نمدةاالد ا ممدنا د اهاانهدقأامدهللا طئد االد امدذاه اااااااااا امهللا طئ ا

ا 2 انعرهابطري،اان ماساانصومل 

                                                           

ا23:اانزم  يا:اا س اوا ا 1 

ا219 اركا:اانرماييافاض  ا ر  انههاهاسم  ب ا امامعاامل :اا2 
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 يلوددىاا سدده را ا ان وددااااهمدداّااملرم سددياالدد امعمددارامعرمددةااملعندد افاحتلملدد ااااااااااا

مهداعااال نعأا ند ايعد ّا  ا عااملعند اهد ااادخ ااملنهد ّامدهللاانهولمدأااااااااالامارابياوث ا 

 أاالا واعا ن افاسما ابماعامعدايياافن دا ا افبمدااا س ا االجأااههمام اه ا بايةااملعن 

افاحتلمأابع اامل رّا ا ان اوم ا  يا .

 سخاااهمخااملرم سيااملعن افاا سهخ ياال ا ج  ااماراها.ا سخابمنياان ا ثةا ند اا

فاامل وااانزداب،ا   جد اانهولمدأاامارابديااندخااملرم سدي لا ضدربياند ا د اهخاودث  ااااااااااا

 عا ه سدنااندخا يد ا ااملعند ااااااممااي لااهللا هرارهاافاهذااامل واا.ا حتا ياان ا ثةاهنداا

اانضا    اااملرم سيافاحتلمل اامارابي.اا

 طدددهللابعددد اانعلمدددا ا  اّ رااملعنددد ااملعفمددديافا عدددم ا  ددداننااااااااااملعجمـــي:  ىاملعنـــ  

مزم  ي ايلوىا هممةامعرمةااملعند ااملعفمديافا  جمد ااملعند ااننود يافااااااالان اوم 

فاان داهااندذياااا  مهللا ن امااسان اادهللامعند اان   مد ا سيدعاخياااااالوث امهللا ب اهاوهاب 

 مددااال صصدد انه زدد ابعدد ااملصدداّرا مددااي دد يا:ا اهددذاابدداهامعندد ان   مدد ا سيددعاخيا ا

ومااُ ودرامعند اسد واعاالا...اُي داياااااال   ااُ ورانم  ان ا ج ايص  المن ااه    يا

الد اودذاا ودذاا.ااااامدقعٌااسدخا  ن د  ااانلرجأااملخا أاال اانهي ا اي ارس ا  اي لد ااند ا:اا

 ي ايا:ا  سادعيخيامدقُعامقيدا االد ا مدر ا سدااخ ا.امامن داها املزدااخ اّيد ا مهابعدةا:ا  اااااااااااا

جدأااجدأانلر امه يد ا  ااسداياانر ااا.ا عيابي  اا سعخ ام خا ي ل س اِر  ال اانهي ام  ا اُيا  ن   

ن ا.ام دذاا ثمدأاااابعدة اربدا امند ا مهياام دخاسداياند ا:اس اااالخي  عا ا سيدامادا  م ايا:ان ال:اياامقع

ومددااودداعابددرا  االا ثددمق انزدد واعاالا  اااااال  عاودداعا ايزددهعمأافاانهددقأاا

 اسدايا:اامه ي داال جأ ايعلابذن االاان الخي  عا سيم ا وذن ا  ااسايا:ان  .اُيزهعمأا

 يدااا:ا اي د ياا ا:ا سدعخي امه ي دااااس نداي ىاان افا ي ا  مرييابد ا...ا  م داالا ا  رهَّا ي 

ال ا سددعخي لاغدد ا دداننا....ا   دداامحلنددااالدد ا  زدد ان م دداااا كمهدداب ا مددركا   نمدداا

  1  لا ج ايص  ماا...نن ض 

   جد ااال سخاجعأاابدهللاههداأااملعند ااملعفمديا  دق ابدارما افامدن واانهولمدأااننود يااااااااا

ماابدهللاههداأااا  فيداندذن ا ايُاالم درّا اوداعا أامرو دا اااالال ااملعرها عاي  مامعن اماايعرب 

                                                           

لا ين را:ا نمخا ز ا:اي ريةااننو اانعربيافاض  ا عخّا  جد اا353ل1/352سم  ي ا:اانههاهاا :1 

ا319انهولمأااننو يا ا
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م ديااالفي اانمزيا ا امعن ا خّا هن اامهللااختا امعند ا  يدا ااال اراهام ا لاانز ر

ا 1 مهللااملههاب اانذيااسه ثراالابعلم .

 مثلددةاوددث  ا دد  ا عااملعندد ااملعفمددياي جدد ا  اامل سدد اامارابدديااابددهللاههدداأاا يزدد  ا

مد  يامداايه داّرا  ااااال[007]ولب]وَة ى}فَأَ َ: َوه ىوللاوه ى  ئَو{َىعَو:   ىىىى: مهللا ن اس ند ا عدا ااالنلم رّا 
 ند اا اع ابدهللاههداأاي دررا  اااا ع اما د ا ا   ا يهصداها اماندةا اهد ابددا ااااااانذههللا داهراانل دىا عااا

اعا انصد اها  اال هيا ا هدخاالسل ااحلما ا ةفعاامماال هن ام اب ان اال امعنا اان ضعي

  منئدٍذايهعلد،ابد ااااالمه ي اسمأا:ام ن ث االابدامل  اماندةااداأاااالن ث ما   امعن ا  هللا ا  يهمَّ

لافيد اان داا امعند اامن دااااند ابانههدم ا يامعند اانل اااا ان ر الدااممد امدهللااملعند اانعدارااااا

 . 2  فااخأاا مهخاّاةوامما 
عدأا ا مدا  ااددامقاااالد ا عا ثدراالدماانهدقأا داهرافاهددذااانه جمد ااندذيا يدرىاان اااااااا

   دداايهد عااددامقابانههدم انلمعندد ا يا ا ن ثد ا ا.ا اننودد ااااالم ا دراافاان ددر ا ماندة اا

اندد  م يافاغندد ااددهللاهددذ اانصددنعةاانع لمددةاانيهددةا يدد كاان ددر امهعل دداابان عددأاالدد اااااا

  اهر .اا

 سددخا ادد ااملرم سدديا هممددةااملعندد ااملعفمدديانمزدد افااملمددةاانهولمددأاامارابددياسدد ا ااا

اان ارم اممماا لل :ااانص را وموا لا مهللا

  اا:ايعهمدخااملرم سديافاحتخيدخامداااااااحتخيخانن ممةاان عدأا  عخيهد ا مد،ااملعند ااملعفمديااااا*

ا اي جد ا  ا جد ّاماادأاااامهعخيا اال ااملعن ااملعفميا.امدس ااوداعا ممدااا  اواعاان عأا مما ا

 ماا  ااواعامهعخيا امسيد اي جد ا  ا جد ّام عد يا  ااثدن ااااااالحيمأااقمةااماراها:اانرم 

ا حيمأااقمةااماراها:ااننص ا.ا مهللا مثله ا:ااال  اثقثة

  3 أا افاس ياانهاار:عيبماي امعن اان عأا اجي -
 َفَقد َجَعَلْت نفِسي هي النَّـْأي َتنطـوي  

 

ــى   ــامُ وعـــــْيين علـــ ــِد الصـــــديق َتَنـــ  َفْقـــ
 

ا 1/223  روااملرم سيا

                                                           

ا611ابهللاههاأا:ام لاانل م ا ا:ا 1 

اا612 اااملصخراانزاب، :ا2 

ا اا1/223هللااملعذيلا سمأا:انلوز ابهللامط ا ا روااملرم سيا :اسمأا ي اندا:اا خاانصمخاب3 
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ا 1 خى اهع لا نذن ا ايييال  يسد   ايا  ِ ي زيلالعن ا  ايال عيي  ي:ا جي

ا فاس ياسعخابهللايا  ا:ا

ــْدَمها  ــُل َهــــ ــْن َداِري َوَأْجَعــــ ــَل َعــــ  َوَأْذَهــــ
 

ــا     ــِة َحاِجبــ ــاِقي امَلَذّمــ ــْن َبــ ــي ِمــ  ِلِعْرِضــ
 

ا 1/61  روااملرم سيا

 ا.ا انه ددخيراُرم  يددفيدد العندد ا   ال االدد ا يدد ام عدد ياثدداعافجعددأا  يدداِج ي ايهصدد ا اي دد يا:ا 

يا اغدد اهددذاام اضدد ا الدددعيأا.ا ندددا اجي مايعددا امددهللابدداسياانددذَّاالضدديراِع ددا اِناِج اا يميخاهيدداُأعيددجا  

ى}وَجَةَووَْ:ىا  ام عدد يا ا ددخلاو دد ياالا عددا ا اممهعددخ ُ  دهيدديا   ياُي دددل يهدد عالعندد ا  ي

}وَجَةَل وروىولىمَالَئ كَو{َىولَو  ا َىىىىو  ن ا عدا :ااا ُيمامَّسي  يه عالعن الا[5]وألنة:  ولظُّل مَ:ت ىوَولنُّربَ 

لاماُهُ  هي يداخا  ي ا اايُهدالدعيجي  ا  د ي:اُيناداني   ا يهد عالعند اا،ى[57]ولزخَف ه  َىع بَ:  ىولَ حَمَ فىَفنَ:ثن: 

ا 2  مقايهعخىا،يِ  لا يه عالعن ا  ُهناني يا  

لا انزدداب ايهلل جيعيددأي لافاانهدداهخااحتلمددأااملرم سدديانل عددأااق ددىامددهللاا  هددهللا عاُي

فامزدد نةاامددهللامعرمهدد ااملعندد ااملعفمدديانل عددأاااانددرب ابدد ااملعندد ا اماددراهلا مدداا مدداّاااا

.امد  ا عاان عدأا جيعيدأي ايهد كابد امعداِعاودث  لامدس ااوداعالعند ااااااااااا 3  انهعخيا انلدن أ ا

  امسي ايهعدخىا  ااهييا   يا،يل أ امسي ايه عا مما ا  ايهعخى ا   ااواعالعن ا  ي اس    يا،يِ    

 . 1   امسي ايهعخىا  ام ع ن ام  سيالهلل    الرم ع يا ا خلا   ااواعالعن ا  يم 
 ير هدنااملرم سديافاحتلملد انألبمدا االد ااااااامبراعـاة املعنـى املعجمـي:    ةحتليل مفرد

ّا  مداا هندد ا ندد امدهللا  زدد  انل مدديالداايهناسدد امدد امعنددا ااااال بمداعامعندد اامل ددر

                                                           

 ا1/223 :ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأا1 

 ا1/69 :ااملصخراانزاب،ا2 

لا  اندخاافمهدريا:اانهصدريلالهدم عااااا2495لا1/2411 :اين را:ا ب ا ماعاافيخنزيا:اا ر هدا اا3 

 ا153/ا2انه ضمل

لا  بد ا مداعاااا391ل319/ا1مأ:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان ال :اين رافاهذااامل اأ:اابهللاا 1 

لا  انخاافمهري:اانهصريلالهم عاانه ضدملالاا2143لا2499لا2491/ا1افيخنزي:اا ر ها ل

 212/ا2لا جقياانخيهللاانزم  ي:ااام الا121ل2/152
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 ا هد ا مدااماي ااندضا  مدخااااااويِراابيداميدا انعاأا.ا مهللا ن اااهماّ اال امعن امهللامعاييا

افاحتلمل ان  يابع ا عرا امح :لا 1 ا سهمرار

 َوَمــــــــــــــاَبِرَح التَّــــــــــــــْيُم َيْعَتــــــــــــــُزون َوُزْر
 

ــِقيم مــن      َســَقِمْهُق اخَلــط  َتْشــِفي السَّ
 

ا 1/333  روااملرم سيا

مددهللااملهدداع.ا  ا ددرىا عاالاان يددرياواا مدداامايالعندد لا نددمااهددذاامددهللاويِراابيددميددا ي دد ي:

هدذااامل ضد لا هد اااااغيل  ا عاييااٌيوي ُما[65]ولكهف }الَىََبَََح ىحَََّرىََبَل غَى َجَمَلَىولىبَحَََاَ ف ساي:ا عا ا
ا: اييوامهللامهاي ا.ا و ي اانهلمةافاانل ةا خياال امعن ااتا م لا نذن اسمأ

اجارا ايي اريبا  ا ا يبَّريايي اريبا  

ماماةا.ا املعند ا:امداامايابند اانهَّداااام رِضداماماايه عاالم ا مثاند امدهللااخلدقياان اااا ي ياجا ما

اواانيم ندةامدهللااخلد اااا انرم الا خ عنةا  ياامقعاُمفخاانّط  ايياليهللِرهيعا عاُمُاخاينهز  عا يي

ّيا َُّخ انعيال ِر ا ااملههيامهللاِو دها اا ين اِي افا  نراان  ا.2  اِنامل ا أامهللا

بدروافامعند ا ااا  ام د امدهللاافمعداياانناسصدةلا معند ا  اااااا اييمي ا ا  ااواعالعند اويِر  بي

ا ج ّافاوقأاانعرهلاساياانهاار:مايلام

ــوِميِ َو  ــا أداَم اهلل  َقـــــــــــــ ــَرُح مـــــــــــــ  َأْبـــــــــــــ
 

ــداً   ــًا ُمجيــــــــــ ــد اهلل ُمْنتطقــــــــــ  حبمــــــــــ
 

ا.و ا ذميامن ا   ريبا  ا العن ا   ويريباراان مياب عا   ز ماي لا م   ا يا   

 َجَمَولَىى}وََفَّىىوَو: َى  رََورىل  َََّو:ه ىالَىََبَوََح ىحَََّورىََبَل وغَىىىىىىى افاس ند ا عدا :اااويريبا   سخاجا ا  ز امعن ا   

م خاا–وااملهاعاِرمهللابيا–لا ي ا  ااواعالعن ا ا م يا[65]ولكهف ولىبَحَََاَ فىََوَىََ َض  َىح ] بً: 

امقابخامهللااخليا.ال ا:ا ا مايّياال اامسامةا اال اانز را.ا  عاواعالعن

هد العند ا ا مايلا سدخا دذ ااخلديلافعااحلدايا انهدقأامعدا ااااااااا ي  ياانن هدري:اا

عاالمد .ا مداااحلدايامألي دااوايديا داياسد را.ا  مدااانهدقأامدألعاس ند ا:ا  هد ا بلدغاااااااااااااايخ 

                                                           

سد ابا ي:ا دروااالا رضديااندخيهللاا اا141ل2/146 :اين ر:ام م،اانخيهللاابدهللايعدمشا:ا درواامل صدألااااا1 

ا-211/ا1لا ماضأاانزامراني:امعداييااننود ااا195لا5/192انرضياال اواممةاابهللااحلاج الا

222 

ا1/331 :ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأا2 
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اُوريغايةامهر بةا  زهخايامااهياغايةان لامقبخا عايه عااملعند :ا ا بادااا جمم اان وريهلل

ا. 1  س ا ه ا بلغاجمم اان وريهلل ا

ممدد ا ج دداعلا  ددخهما:اهددياانناسصددةلا فاااا ُوري باددا   : ا ي دد يا بدد اان  ددا اانعهدديياا

 اه داس .ا انثايي:ااخلي:  يوا  ري باا ذ  لا ي:ا  اهاعلا  خهما:ا ي يااا اا  يهاا جا

ري انا ددذ اا سددملا جعددأاضددم ااملددههلماا ضددا امندد لااااماواسيددريبادد  ا   ا: ا انه ددخيراغي بل دد

ام سنخا  ااملههلم.اا

 اغيل ددد هددد ا باايا دددذ  لا يا ا  مدددار اانزددد ياا  امل عددد دددر:اهدددياانهامدددةلااا ان جددد ااآل

ا. 2  يا ا مارس  ا’و  ن ا ا بروااملهاعلا انه خير:

  ــد الوظيفـــ ــي:    ةحتديـ ــى املعجمـ ــى املعنـ ــاء علـ ــردة بنـ ــة ملفـ  عامعرمدددةااملعنددد اااالنحويـ

  دشّياّ را افااالاملعفميامل رّ امهللاامل رّا ايهوهمافاحتخيخا  م ه داااننو يدةاا

  جمدد ااماددراها  عددخّاان جدد  ا.ا سددخاسدد ،ااحلددخياااددهللاهددذ ااملزدد نةافام ودداااااا

  عخّا  ج اانهولمأاامارابي ا ضرها مثلةاااا.ا سههه ياان ا ثةابسيراّا داهخاا

ا.خأاانههرار ا خامنعا انإل انةا ا

افاسدد ياال ا مدد،امعنددا انل  م ددةااننو يددةانل عددأا اين ددرااااااملرم سدديا مددهللاافمثلددةابمدداعاا

ا  ب ا را :

 الصـفا  ِحَديكْـ  ْملَـ  ِضْراأَل َلْهط سَـ اَلَخَف
 

 رظ ـــــْنَي يـــــاُنْزوت َخوامْلـــــ ًةَحـــــْدبـــــه َك 
 

ا 1/12  روااملرم سيا

 جي ما عايه عا ديا ابعدخاااالرا اجي ما عايه عافام ض ااحلاي  ناي  يا:ا  س ن ا ايي

فعاانن درا  لمد ااااليل دا  اا  ابيال هندا راا م ُ ُملضا ا ي ايا:اُبابي   يه عامعنا ا افاُمال ي

 جيد ما عايهد عاااال  راِ   دا دايانألامد ا:ايياا فام ابله ا.اندذن ا دلا عايُاااانع ا  ااملرني 

}ا سَوو:و رنَىَفلَوورىزدراس ندد ا عددا :اال.ا م ُمهيخاانيامممددااييددنيددغ ملضا يِ دااهلليزاددُ اُمل ددعارا:ايي  ددنامعند اييا

ا. 3  يهم ن ع  يايعلم عا ن ا،ى[6]وألن :  ولىمَرَت ىوَه  َىاَنظ َ ون 
                                                           

 :ا مدد ّاانن هددريا:اانههددا ااددهللا  ددان،اغدد ام اانهننيددأا امدد عاافسا يددأافا جدد  اانه  يددأاا1 

ا2/532

ا151لا2/153انه ماعافا اراهاان رآعال : ب اان  ا اانعهييا:ا2 

ا13لا1/12 :ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأا3 
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  :املعفمديانألن دا ا زد ماااااملعند ااا عاوايديامعرمدةاااااملعنى الداللي للرتاكيـب

مسيدد امددهللاافهممددةا يهددا امعرمددةاّ نددةاااااللمولددأفاانهولمددأاامارابددياانزددلممانا

الما اانزلنا ن اانخماا ضع ااس اادخااننود اااكاّر اامأا ان اوم .ا سخا

  ا دددخهماسدددخامطنددد اا  ا ااملعنددد ااامدددةا املزددده ىااال ددد اهر  حتدددخث ااادددهللا

ملو ا اثابها اي نا عا نم ا يصدخر عااند افاانه زد ااننود ياااااالانخ نيا ا ة

ا. 1   ا ةا  ااختلناانه ز اال ااملزه ىااننو يااخلا  

 سخا ّركااملرم سدياّ رامعرمدةاان اومد ا مداايههن  داامدهللاّ   امه ايندةامهعدخّ ااااااااا

ان مياجيعدأايهدانواانهولمدأاااااهمامعن اآ راغ ااملعن اامل ص ّاف  هيم الانهولمأاامارابيفا

ا ا ئة.

مهداعاودث ا امدااي زدراااااالنااملرم سديافاحتلملد االد ااملعند ااندخ نيانل مدياااااان خارو دا

اال ااماراها  اانعها.ااااملعن اانعاأانل ميابناً 

   :يعهمددخااملرم سدديافا ددر  ااماددراهافا  جمدد ااااتوجيــه اإلعــراب للمعنــى الــداللي

 مدهللا ند امداااااالم خايهعخّام مااملعن اب عأابع اان اومد االاملعن اانخ نيانل مي

ا ا افاس ياانهاار:ل مان اّم  رّ افاحتلمأاا ار ا اُ 

 ب اِحَص َلَيسمع به ِقًا و  َنبه                 عدّو ْعِطى ما صفا   ُنَلْيَل دُّا ُوَفَص

ا 3/1323  روااملرم سيا

ّممل ن اّمي  ي:ا ام  ن ا اُ  ّمالمهاما ا  اامل ع يا ا اجي ما عايه عاان  يداانلملد ااا املراّا 

 اب اندد ايدداانلملدد امددخَّاّم املعندد ا:ا دد ااُ الاا انه يدد ا رمددا   ممنهصدد ام ضدد اس ندد ا امدداا يددا

مم ددا.ااهينيص ددُل   دد ا ا  اسمددأايا ددلاياالاددااخ امددهللا ااددةااددخ  ا ِزدد ا ُي ُبُهدد انصددا اممدداايي

ادخا ااواافخاموممندا امدهللاس داااالننداااهدااّ ياانلمل امخ ا د ا ا ُاّم جي ما عايه عااملراّا:ا  ااُ 

ّمااع  ماند .ا جيد ماااهد ِااامأاانقنم ا ي ام  ا ا  اِسالمم    ا ضدا ااند ّا  ااانمل داايهد عا  

ااُ ني املراّا:ا  ااجيداال  ساأااملها ا نم ام ام ااملها انهن ا ذ ال هياان االةالنمل 

ّم ا.ا 2  اااماا  ااه افاي ز انننَّ اِممل ن ا 

                                                           

لا ين ر نمدخاا65لا افاضد  امنداهواانن دراانل د يااحلدخياااااا :اي اّاامل س :اي ريةااننود اانعربديااا1 

ا359 ز :اي ريةااننو افاض  ا عخّا  ج اانهولمأااننو يلا 

ا3/1321ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األ :2 
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   :خيدخا ادراهاّ عاااسدخاينطلد،ااملرم سديا يهدا افاحتاااااتوجيه املعنى الـداللي لععـراب

م نا اال ااملعن اانخ نيانل ميايه عاانه جمد ااا.غ  امهللااملعن اانذيا راّ اانهاار

امهللاس ياجع رابهللاال ةااحلارثيا:اا ما ا مهللا ن ا  جم ا اراهالامارابي

 قَلْطأنا ُم إْذ ِكْنِم ىَقْلكما كنت َأ                   ٌةاَبَبَص اِكَوي من َهِنْتَرَع ولكْن

ا 1/55 روااملرم سيا 

ي دد يا: اافجدد ّا عايهدد عا مدداا ام  دد مةاغدد ام  دد نةلافيدد ا  ااجعله دداام  دد نةااااا

  ددخيراانددذيلا ان صددخا  ا هدد م ا دد ابةاجم  نددةالثلدد الا انه ددخير:ااااوايدديامعرمددةا ف

 امم داابعدخاااان  ا ي  فا ن اان سيا.او ي ا ياممِ ا وابخهاونيااابة  ي ه  ا يةعابي ي يا ارياي

ا. 1   امهللاس أب احباِنا يِنمااُم

 أااملرم سيا هممةاانه ااأاب ااننو ا انخ نةامهاعا مناب امعاييا    اي

 شّي اااقسا ا  يةا ص  ةلاوانعقسةاانضا رب اةا  بعاّاّ نمةامعمن

اانص ةابامل    ا مهللا ن :

بامل    ا ماا  ااواييااا  هصا  عاانص ةا   أام اأاامل    ا  ااّنياال ا -

ااامةافا جناس غ ا هصةا امقاجي مان .ا

ا افاس ياان  ابهللا خاّ:اعيمارانايُخِخي  يااملرم سيافاحتلمل انل وم ا مم ا ي

 

 َتَركُت ُجَريَّة الَعْمِري  فيه       َشِديُد الَعْيِر ُمْعَتِدَل َسِديُد

ا 126/ا1  روااملرم سياا

ااننصدأ.ااانيامدهللا سد ااا:اانن اُرماص اال ااحلايا انعي ايياِرماانعياس ن ا امم ا خيُخا   م ض

.ا ندد  امدداا صددأامددهللااِرماددخاانعيُيِخ يدداٌم افعااملددراّابدد اسيددالامل  دد  ااأي  دد سددخا سددمماانصدد ةامي

فعاانص ةا اي  أام اأاامل  د  ااالجاما ن امم ن مياِرماا  هصا ابسضامةاانهخيخا  اانعي

الدييامقاجي ما ن اممد ا.اند اس ااالفا جناسايةا.ام ماا  ااواييااامة   س االم اّ نة اي ُخ ه ايي

فعاانط يددأايهدد عافاغدد اانرجدداياومدداااااواُزددهللا اييالق ُجددريا  يدديا ريددُخاليددأ ِ بط اُ راريميدد

ا 2  اةصَّهي ا  اوايياانههابةاُماهلُلُزواييل  بهِااُ راري:امياييلديه عافاانرجايا.ا ن اس 

                                                           

ا1/56املصخراانزاب،ااملرم سي:ا: 1 

ا1/126املصخراانزاب،ااملرم سيا:ا 2 
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م ام امهللااملزانأاانضابزد ااننودا ااحلدخيااااااة مز نةا ذ اامل    ا  سامةاانص 

ّااااانهل ذ ااملنع  ان رين اوه خأا ور ا  ا:ا ااِجمنلام خا   1  امم  ا يااا لدا ا ند ابدار

ّاا   االبها دد اُ راريامل  دد  ا دد ا:اميدداااجبددنا  اودداعاان  ددنا ا ددا اااالا :ا ندد امدداً ابددار

 يا امدأاا[55،55]َوبأ ىََنفىوعَمَوْىىََو:بفاَ:تٍ ىىى(55)}وَََلَن و:ىلَوه ىولىحَد اودىىىند ا د ا:ااام عيلصدا  ةامداايُاا
ا  ُه اِوياسري دا امند لا  يدااازادال سداب ا لا  اوداعاان  دناملهداعا  اممداعا د ا:اجياااااا اا اُرُّ

ا.  يق لا يامهايا اسري ا امن لا ممايا ا  يق 

 سدداأاانددخنمأاالمدد ا  ا دد خ ابدد ااا  اجيدد ما ددذ اامل  دد  ا  اا بددهللاجددلا يدد ااا يددرىا

ملددماالبط يددأ افعاهددذاااحلددذ اسددخايددشّيا  اانلدد اااااُ راريميدد احلددايامددقاجيدد ما عا  دد ي:ااا

ايزهنبامهللا اهراهذااانل ىا عااملر راب ا يزاعاّ عارملاا اث ها  ا  ا ن ا.اا

ااندخكاا من اابهللاجلا ذ اامل    ا  ااواعاان  نا لدةام دايا:ا ا ممداايشودخاااا

عنا ذ اامل    ا  سامةاانصد ةام امد ا يد اجتدخامدهللاانصد ا امداا ا هدهللا دذ ااااااااااض

غقمدا ااامديُاِ  ن ال ابرجدأاسداأا  د  اااراري د ا:اميدااال م لا  ند ا عا هد عاانصد ةا لدةاااام  

ا 2  ج  ا زهللا احيزهللا اُيماِ   ان ال اب اأا    راري  ا زهللا.ا  ا رىان اسليا:اميجا ي

 عاان عددخاانددخ نيااندددذيا عددياانددد اانصدد ةاّ عاا  اا دداابصددد ا امعط مددةاالم ددداااااااا-

ا عياان اانص ةا  اااطناالم اابع اانص ا ااف رى:هلنااهللاان عخاانخ نياانذياخي

اة:ابيي  ا افاس ن اابهللاميِيآماماندمان اِياانصابِلاِني  يااملرم سيافاحتلمل انع ار ا انلواِر

 ِبم فاآلِيابح فالغاِنصَّ            ـال ِثللحاِر ابَةيََّز َفْها َلَي

ا 1/112  روااملرم سياا

 ان دامناااياميا   اانانلوارنو ي ا راّاالِن نيال اسياان ا اجار ا  ان  م اانذياي مخ 

الما عاانصد ةا  اااا ا سه ناأا...ابعخااة  بي افا–ماآلي ا  اس م اا–ابعخاان ن اُمنا انُ ا–اان ِم

بامل  دد  لااص دد اخا  ا  ميددعا عاُياُ جادد مانالا  مانددةاانلدد اااددهللاامل  دد  ااا جددا  انله ددما

 ه ا  دلاادهللاانعدخ ياان داا  اغ هداامدهللاانصد ا ا.امدسعاا  د،ااااااااااال     اابان ماعا انهرو

 نمد ا.ا   ااجدا  انلهع دمما  اانده ف امسيد اسدخايد انياااااااااممهيداايالااُينيُيا منئٍذاٌا ابعخا ن ان 

                                                           

لا  انددخاا مهددري:اانهصددريلالهددم عااا1914لا1/1931:اين ددرا بدد ا مدداعاافيخنزددي:اا ر هددا ااا 1 

ا111ل5/116انزم  ي:اهم ااا ام لاال جقياانخيهلل541-3/191انه ضملال

ا366/ا2:ابهللاجل:ااخلصانصاا 2 
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اان اضدأُااانها د ُااان ريدنُااٌخياميادا ي  د يا:اجداااال مدهللاّ ي داااانزد،ا امن ااحبدر  ااناخ ب اِا

ا. 1 ا ميابان ا اانعا  ةامه للةان اساغا اعا ِ الُ انعِا

 فاحتلمددددأااملرم سددددياانزدددداب،ا  ددددار ا  امزدددد نةا ا عددددا نااننعدددد  ا ا.ام ددددخابدددد ااا

مددسعاوايددياال يدد اجيدد مااطددنااننعدد  ابعهدد ااالدد ابعدد ا  ااا هل دديامعايم ددااااا 2 انعلمددا 

 ددخانا اسدد ا   عاّنددياالدد االمعايم دداا اي  ددرامم دداا ر مدد اودداعاانعطددنابددان ا ا ا ددةااا

الِ ِلدااِ    ام ِباِرهيدام اٍخيادا  اميام اِنس داابرجدأ ااُ راريبعه اا ثرابع اوداعاانعطدنابان دا ا د ا:اميدااااا

}ه رَىوألَو   ىوَوآلخ َ ىوَولظَ:ه َ ى   اا  ااخ ااملعايياواعاانعطنابان ا ا  زهللا  اس ن ا عا ا:ا

 اأا  بيددددال  ا ا   ال مَّ هددددهللاجمهمعددددةاانعطددددناها ُثددددجددددام اا عا ا  ا[3]وحلداوووود وَولىبَوووو:ط    

ا. أا  ا ا   ه   يابدد اال ا   ال هللا  نِه

 :ــام  ايعهمدددخااننودددا افاحتلدددمق  مااننو يدددةاالددد امعرمدددةااملعنددد ااملعفمدددياااااايف معنـــى املقـ

نلم ددرّ لا  امعرمددةااملعندد اانددخ نيانل اومدد اموزدد لا   دداااسددهنخ اا يهددا ا  امعرمددةااا

  زااخافاانههنااهللا ادراهااالانا را  رىا زه  هللا ارجاانل ةا ز مافام مااملعن 

 سما اامل سناانهقميا  اسما ااحلاي.اا ي صخاب ذ اانعنا راالسلممانلم رّا ا اامأ
اانعرهاسخاارم ااوث ا امهللاهدذ اانعنا درلا   دار ااااا  حتزهللاام ار ا  ا عاانل  ي

ير  دد ااب دداا  اّرجددةاانن ريددةا ان ااددخ ا.ام ددخا ام مدد ااامددهللاانل ددةا يدد ا ان ددىااا  نم دداا  عا

 ا د امعد ا افّا ااا  ا اُم ا ا م جد اامع ا ايشّي ا امههلمامع ا افا اسما ا م اأامع 

 .ا 3   اغر ا  ا ليامع ا ا نمزياجمرّامن  مةامهللاان  ااخاانذهنمةااترّ 
 مددااال 1  مددااانخراسددا اانل  يددةااحلخيثددةام ددخا دد خ ا  دد راي ريددةا ا دد اانددنصا ااااا

 ا ن اا ض امن فمةاسرانمةا لوا  اان هدا ااننصديامهفدا ميهللا دخ ّاااملدةاان ا دخ ا  ااااااا

مها ان  يا  س اه امها ااننص.اما ز امها احتلمق  ما  اماا را اااملةا مدااي دهمااا

                                                           

 ا111ل/1املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأا:ا 1 

لا3/545لا  انخاافمهريا:اانهصريلالهم عاانه ضملال1/1921ين را:ا ب ا ماعا:اا ر ها اا: 2 

اا5/113 انزم  يا:ااام ا

ّراسةا خا نمدةان داهر ا اافمعداياانهقممدةااااا- :امزع ّا ورا يا:اانهخا نمةاانخاانعلما اانعرهاا3 

ا243ياانعربيلا ا فاان اناانلزاي

ا5 :اين را:ااثماعا ب اميمخا:ا  ااننصا ا  اراي ريا ّراسا ا ط م مةا الا ا1 
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مددس اجايدد امرااددا ام ا ددخااملددههلم لااالبعنا ددرااملمددةاانه ا دد ا  اانه ا ددأاانل دد يا

 ر ااخلطاها.اهناكااااي اامل اميا  اسما اانهقأ.اا غال    اياامل ا   
م ددماان ددر امددهللاا– الدد اانيلددأافا ثنددا احتلملدد انل اومدد اانعربمددةا  ا نددةام م دداا

   اودداعاا–را ا سددما ااامددأا ان  دداالانهددقأا مرااددا اسصددخااملددههلما  دداياانزددام اا

 .حتلمأاااملةا ط 
 امارابمددةامددهللامعرمددةاانزددما اانددذياحيددم ااا سددخاايطلدد،ااملرم سدديافاوددث امددهللاحتلمق دد ااا

 مدهللاافمثلدةاااالم خا خم اّ نةاانزما اانهاارا  ااحلذ اند ع اانا دراااملدةاااالبان مي

 ال ا ن :اا
 حتلمل ان مياانهاارا:ا -

 وُبها الكُذلُتَاَيَخ ْوي َأِلْحَرب    ْتّمَلَأ إاّل ليفاِزَنِب ُتْسَلَف

ا 314/ا1  روااملرم سياا

ا 1   ا اِننامياُييِن  او ي اسايا:ا  اليا افعااملراّام   أاِمم ع يا ايي اذيي  يا ا ي

ا حتلمل اان ميا فرابهللا انخ:ا -

 ااًلَوْحَأ َقَثْوُم َسفاِر رِضين                    يف َأّنِإ الِكَبَأ اَل ِكاَءَيَح ْيَناْقَف

ا 352/ا1  روااملرم سياا

ا 2 ج ّ امياِ بان   ا........ا   خيرااخليا:ا  اِ ان بياا  ن افعااملعن  ذ  اي  ي:ا ا  يا ا ا ا

 هد اودث افاااال مهللاامل ررا عاانصراّ نةاامل اأايشّيا  اانهزداملافاهدذاااحلدذ ااا

الما عاامل هدخ ا اخلديا لدةام مدخ احتصدأاان اندخ ااااااااشا:ا امبهللايعااننص  اانل  يةا.اي  يا

 اسددخا ي دداّامقبددخامن مدداا.ا ِنددال اخلدديا ددأاان انددخ اللفم ا مدداا.امامل هددخ امعهمددخاان انددخ 

فعاال  جددخاسرينددةان  مددةا  ا انمددةا  ددلااددهللااننطدد،اب  ددخهماامموددذ انددخ نه مااالمدد اااااااا

ال د  يابد اااّ افن ا ا  ااجي اب داانلخ ندةاالد ااملعند امدس اام دمااملعند ابدخ عاانل دىاجداما  اااااااااا

ا 3  يه عامراّا ا هما ا   خيرا ا 

                                                           

ا.1/314 :املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأا1 

ا1/352املصخراانزاب،ا :املرم سي:ا2 

ا1/91:ام م،اانخيهللابهللايعمشا:ا رواامل صأالا 3 
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الهللايعمشاهنااساادخ ااامدةا نط د،االد اودأاانعنا دراامله يدةانلفملدةاااااااا ا مااي  ن ااب

 أااا  سد ا ا وداعاانعنصدراانيدذ  ام هدخ ا أا ديااااااالسد ا اوايدياااملدةااامدةا أامعلمدةااااا

م ع   اب ا أاغ اهذاا  ن امهللاانعنا راامله يةانلفملةا.ا يصاابهللايعشاهذاا يشوخامدااا

 نهدهللاغد اااال دراغد امنطد  ااا  ر ا نم امهللاس أا عاهناكامزده يهللا  دخهماامنطد  ا اآلااا

املنطدد  ايددهوهمافااملنطدد  ا ي جدد ا  زدد  افيدد امددراّا همددا ا   ددخيرا ا فعااملعدد ياالدد اا

بافن ا امهللا جأاانهع  اان لامس اام دماهدذاااملعند امدهللاغد ااننطد،اااااااام مااملعن اانذيايش  

مدسعااملدههلماباخلمدارافا عاحيدذ اهدذااانل دىا  ايدذور امدااّاأاهنداكااااااااااالب ع اافن ا 

ا. 1 ّنمأان  يا  ا انيافاانهقأا ماايقبز ا ا

الا وماااسهنخااملرم سيافا  جم ااماراهاال امعرمةاامل داأااندذياسملدياممد اافبمدااااا

ا مهللا ن :ال  ا ةااملناس ةاانضا طل ا يها ها

ا:اعاِني ةا افاس ياافارجاامل   ياضيِنحتلمأاولمةا ابي -

 ْلَجَب ّمُث نَاَخْينا َشِيَلوا َعّدُر

 ْلَماجَل اُبَحة أْصي ضّبِنَب ُنْحَن

 ْلاألَس طراِفَأِب اَنّفَع َنْباي َعْنَن

ا 1/292  روااملرم سيا

 ان صخامم ااملخوا ا  هصدا ا.ا  دياااالمهمراأ  عا اِباة  َّياضيِني  يا:ا ا ايهصاها ابي

أا.اميدااا ااُهوي ادا  ا–اة  َّياضيداِنداِباودرُا ا  ا–اوهلُل ا انه خيرا:اييااُهوي اامل هخ اانذياه ا هللا ا  

فعاانددذيهللاال عافا لدد اّأااثمدداعارضددياالااندد خ ُفدد ددماُم ابدد االدد ا ي   ددني هددذااانهددقأاُي

أاوداعاّاد اهما لد اانثد را.ا ند اسداياااااااميدا رج اام ااانهةارضياالاان اا سا ل ااي أااا 

ا دد ةا ااُهوي ادد  ا لا ودداعايصدد املددخوا  ع ممدد مةا ي ام زدد  نهدداعاييال ة   بندد اضيدداهلليوادد يي

اها ابدخ  ااوي يدا  ا ا جيد ما عايهد عااال معا ا دييهللااا واعاجي ما عايه يال ا ا يا ُن  بي

ا.ا 2   ا ُنمهللا ابي

ااا افاس يابع ا عرا امح ا:ا ي   جم انل ىا اِ 

ا

                                                           

ا131ا:ا مخامحاس اا خاانلطمنا:ااننو ا انخ نةلاا  1 

 1/292املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأالا: 2 
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 ْهِمَدِب ُهق ْيِص ّفَتْلا ِاَذِإ         ِمْيي التَِّنَب َمْووَي نَاَمْوى َيَأَر ْنَم

ا 1/334  روااملرم سيا

 وايدياالد اااال لدداو  يا انيرا ا خاميميماوايياب اِ اٍةعيسد ااسمليافا يي   اوريي  ي:ا اُ 

  مد اا معندا اانهاالاسده  اأاا  دةا اناىي   س ند ا ميدهللاارياال مدةابدهللا يايدنعا.ا ااامم دااايااأيسِهدار.ا يميمي ا

ا. 1 اا ا رما ان ا  ي عايه عا اِ اليل ن  ا ن املاا يالاّابانم أاان سعة ري انهع مما.ا ي

اهمددخاا املق ددىاممددااسدد ،ا عااملعندد ا  دد اباههمدداأااملرم سددياو  ددخااملعدداي اانددضاا

 املعند ااالالم اافاحتلمق د اامارابمدةا.ا  رودنااههمامد ابهولمدأااملعند ااملعفمديانلم درّ اااااااا

 را ي ا ا ههللا جدرا اا دُياعا سخااسهطا ا  ال املعن اانزماسيالانخ نيانل اوم ا اامأ

انزدداب ةا.ام ددخا سدد ميا لدد اااملعدداييااملعددايياان  م مددةابعمددخا ااددهللامعرمددةاماددراها معرمددةا

صدخ اسد يااننودا ا ااااي بدذن ااالاملعاييابهوخيخاان  اننااننو يةانلم رّا ا اامدأاانيللدةاا

ااماراهامر ااملعن ا ا.اا

 معرفة القواعد النحوية:  .1

 ط م مةامهن ادةااا عامعرمةااملرم سياباننو اانعربيا س ااخ ا يمامممااسخم امهللا ا ج

 لددااودداعايعرضدد ان ااددخ امدداا.ا سددههه ياان ا ثددةااااالفاحتلملدد انلم ددرّا ا ان اومدد ا

مهدداا ددقياامل ا ددااا نيالبددذورابعدد اان  ااددخااننو يددةاانددضا ورهدداا انهمثمددأاالم ددااااا

ا  همةاام انةامهللاج ةا  رىا.الانزاب ةامممااجا امهللا  اهخا هل ة

اممهللا برمها:ااال افا ثنا احتلمل ااننو ي مااممماايهعل،ابان  ااخاانضاجا 

 )ما( الكافة عن العمل: 

  در  ااادرا.ا مدهللااااال    ا  داااع  ا بداِااايي   داالريُثدا و الأ  امداا ابافمعدايا اس دااااهصأ 

  ر  ااارا هصدةابافادا ا.امدسعاّ لدياااااال    ا  اا  ع الامل ررافاانعربمةا عاافمعاي

ايا وّ ددال و ددياافمعددايااددهللاامددأاانرمدد ااالالم دداا امدداا اهم   دداانلددخ  ياالدد اافمعدداياا

ا 2 يا ر  ااارااهللاامأااارا وّ ال    ا  ا ااهللاامأااننص اع  ِ 

امممااير   اب ذ اان ااخ ا:اااملرم سيا مهللاافمثلةاانضا ورها -

                                                           

 1/334لاملصخراانزاب،:اااملرم سيا: 1 

لا149ا-اا143م دلاانل مد ل اا:اا ابدهللاههداأاالا1216لا1215/ا3ااا ر هدا ا:اا ب  مداعا:اا :ين ر2 

ا2/31 ابهللامان :ا رواانهز مأالا
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ااا افابميا طاهابهللااملعل ا:اميب س ن افاحتلمأا اُر -

 ىِضْرا ُيَمِب ُرْهي الدَِّنَكَحْضا                   َأَمبَُّر اوَيُرْهي الدَّاِنَكْبَأ

ا 1/216  روااملرم سيا

  ا عا صد اا  رجدةاادااااالادهللاانعمدأاااهَُّراا اهدذ اّ لدياوامدةاِنداااااا ا اميميبَّ  س ن ا اُر

}بُّبَمَووو:ىاَووورَ ُّىولَووو  ا َىىى عدددا :اا س نددداثلددد  ماللابعدددخ ه ويضاددد  امهددد وةا هددد اجددداما سددد  ااا

ا. 1 [0]وحلجَ  َ ََ ووى 

ااا افابمياجمم ابهللاهقيا:اميااييط  س ن افاحتلمأا ام  -

 ُعَفْنَي َرْمرى الُعَأ َالكن َلَو ُتْرِما                َعال َمَطًا َفَرْيِبا شيخًا َكَم ِسْمأ  ْنِإ

ا 1/292  روااملرم سيا

 يهد عااال اجيد ما عايهد عامداامد اان عدأافا  دخيرااملصدخرااااااااُ راِمدااياا ميدااييا  ا    س ن ا

اهدذاايههد ا دايامن صدق ااااا يا.ا الداِرمااياُا  اخا   انه خيرا:ام ال  منئذا رما اانخاسم  ي

 ندذن ااالجدا اند امدهللابابد ااااِر ا ُمالماا.ا جيد ما عايهد عا امداا اوامدةانل عدأاادهللاانعمدأااااااامهللا

يا اا ههد ا ا  دااُي الد ا ند اااال  عاواعاان عأا ايخ أاالد اان عدأااالجاما س  اان عأابعخ 

ا 2  امن ا مهللا ام ا مهصق الاافي 

منياّ ا مدا اادااسممدةا  درىاغد اودناانعمدأا  بطداياانعامدأاادهللاانهد ث افامعم ند ااااااااااااا

 جأا  أاانهقأا  رابط الااحيزدهللااننطد،ابد امصدع ا عااااامهللا  ل اان ممةاهيا سل بمةا

يط مةامه عامهللا ا ر ا+امعدأا ا اُره ا+ا ضدو ا ام جد ّا امداا اسدااخافاااااا رّاسلزلةا

اانرب ا  ار امهللا ر  اانصق ا.

 حذف خ  املبتدأ بعد لوال: 

اا لا من داا:ا عايهد عا ديااا 3 ب اانعلما ا عا ياامل هخ احيذ ا ج با افا ربعدةام اضد اا

 سدخا ودرااا.ا ا اُهداما يّاف ٌ ُجدا امياٌخياميا   اانه خيرا ان  ا اُهما يف اٌخياميا   امل هخ ابعخا ان  ا ا  ا ان 

ااملرم سياهذ اان ااخ افا ثنا احتلمل ان  يا سوا ابهللا لنا:ا

                                                           

ا1/216:ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأال 1 

ا.211لا213/ا2لا :ااملصخراانزاب،2 

ا1/562لا  انخاافمهري:اانهصريلالهم عاانه ضملل1/199 :اين ر:اابهللاههاأ:ا  ضلااملزان اا3 
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 ِمَلالّظ ِسِدْنِحيف  َجىالدُّ اِسَقأ  ْمَلَو               ِمَدَعاْل مَن ْعَزْجَأ ْمَل ة َمْيَما أ َلْوَل

ا 1/212  روااملرم سيا

زدده ن اجبدد اهاندد  ااندد ا.ا ُيالذ ا ددي ا بددخا واددُيي دد يااملرم سدديا:ا ا امل هددخ ابعددخاندد  ا

ا 1 ن ا جا ا  اعٌ يامياة ميمامي    ا انه خيرا:ا ن 

ا 2 هيال نلعلما افا ج ها ذ ا ياامل هخ اان اس ابعخان  اثقثةا س اي

 محأاابهللاا مأاس يااننا ما اغان ا ا اال اهذااان  ياال عا ذم ا اج اغان ا  -

ااف يا سان اا اغان ا ا اا  اما ااماا رّا ور ا ذ  ا ا.ا

ا ماا رّا ور ام  امش يا.اال عا ذم ا اج اّانما  -

مدخا ا.اا   ماا عايه عاو يا ا ا دا اماالمطل ا ااما اا عااخليا ماا عايه عاو يا ا -

اٌخيادااامين  انهاييااحلرها  ي:ان اٌخيا امي ا  :ان الم مسعاواعاو يا امطل ا ا ج ا ذ

مخا امسماا عايدخياالمد ااا   عاواعاو يا اما. ه اااأامطل،المم ج ّ:ا يا ّجٌ  امي

واِزدهلٌلااُماٌخيادامياأا  ا عاي دايا:اهيدااال  ذم المسعاّياالم اّنمأاجاما ث ا  ل اّنمأا  

:ااهلٌلِزداواِمم الهديالد ين  ن دي اااهلٌلِزداواُماٌخياداميا   ان دا:ايا  يهدل  ين ٌخياداميا   ا نم ا؟امن د يا:ان داا

ّيا  يا ا ام   عا دئيا ور د .اااالمدسعا دئيا دذميااخلديااااالالمد اانزدشاياااي مدخا

ا.ييما ي  امااي ن ِ اواِزهلٌلُماٌخياميا   ا  ا:ان ال ماا عا ايخياالم اّنمأاممف ا ور 

البعدخاند  ا اجد اّانمددا اااا ي دخ ا عااملرم سديامد ااندر يااندذياجيعدأا دذ ا دياامل هدخ ااااااااا

ّياالمد اّنمدأا  ا ايدخيا.ااااال  او يا ا ا ا ام مدخا االس ا اواعااخلياو يا اااما امطل ا 

ا ا ار ااملرم سياانزاب ةا ه ا  ا ن ا مااسايا ا:ا امل هخ ابعخان  احيذ ا ي ا بخا ا ا

 ال تقع النكرة مبتدأ إال مبسو : 

 نهددهللاال سددخايدد  يايهددر افابعدد اامل اضدد اااالاف ددأافاامل هددخ ا عايهدد عامعرمددةاا

 د ااال ه ا ر ا  اجدارا جمدر رااالو عايه خأااخلياالم اال 3 بهر طا ضع اااننو ي ع

                                                           

ا1/213 :ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا1 

لا ابدهللاا مدأا:ا درواابدهللاا مدأاالد ا ن مدةاابدهللااااااااا242لا1/199 :اين را:اابهللاههاأا:ا  ضلااملزان ا2 

ا231لا234ل/1مان ا

لا ابدهللاا مدأ:ا درواابدهللاا مدأاالد ا ن دةاابدهللاماند لاااااااااا1/111ههاأ:ا  ضدلااملزدان لااا:ابهللاا:اين ر 3 

ااا1/243
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اً هيدام اأا  ايه دخأاالد ااننهدر ااسده  اأا د ا:ا اهيداااااااميداٌيا لااٍخيادامياخينادا ا ا اِااٌأُجريااِرانخ ا:ا افا

ااِأريمدهللاانِهداااٌأُجدا د ا:ارياالن  ا   دالننداا اااأمااِ دا ا  ا اميدال  ا  ايه خأاالم ااي ياماه ماِم

الد ااااٌأل   ا:ا اسيدال ا  ا عا ه عاّاا اهلُلياِنييار ِباُأمي  ا اايالياا ا  ا عا ه عامهامةخيناِا

ااس ا ايياآِي

الدد ا صدد يااااننوددا افاضدداب امزدد غا اا بهددخا ابدداننهر ا   ااااايامه ددخم   عيدد  اُي

المانندااان دخام ا  اباسدهم ا ااااراُيوا نا فا صد ااندخىاانزدام ااحتصأاان اندخ ااان انخ ا.ا   ا

بعدد اانهددر طاانددضايهدد عاب ددااانهددقأا اوقمددا ا ا يا طابددا امههددامق احيمددأارسددانةاااا

،او  داانهدر طااندضا ُااهدذ ااهدماا  بقغمةا اضوةايريخااملدههلما يصداااا  اامل ا د ا.امدهللااااا

ّاااااا   عا ههمدأااننزد ةاااال نديانلفملدةااب ااان انخ اندخىاانزدام ايدذورا مدريهللا:اث د  امعند ا

عا هد عاانا درااا بداالانهقممةانلفملةامهوصأانلزام اماندخ امدهللاانهدقأايهه دياب داااااا

ا 1 انع ار امعمنةا ّانةا 

 مدداااملهدد  ر عامددر  اا يدد انددمااوددأا  ددخاي هددخيا  امدد ا هللاان انددخ امهه ع هدداا سددخااااا

ا 2 .أافااهرا ا  أااننوا اان  يافا ا  اا بهخا اباننهر ا  صرهااابهللاههامص 

  ددنااننهددر لاال مددهللااملزدد غا اانددضا ورهدداااملرم سددياادد اماا بهددخا ابدداننهر ا

اا:ا   ن افاحتلمل انل مه اانهانمالّاا ا نه ي ا

اأاانزلم :  ايس 

 ْكَلَغابي َشَوحًا        عن َجاِدَف رًاْمَأ نَِّإ

ا 912/ا2  روااملرم سيا

ر ا ه ايهر امهللااننعديااندذيا  عد ابعد اااااما   از اوهارا اماّ ا  :ا  س ن ا  عا ماي  ي

ب امد اا االم .ا  ا رىا عامانخ د امد ا اااع ا  هصا لاملذن ا للاا بهخا اب ا ه اّ أا اِ 

ااسدطضا يبد افامُا دّي ا يِمساداريما امدهللاافمد را درم اادهللاااااميِ ايا:ا ع واملةافااملراّلا املعن 

 ام ريملعن اممماايزده اّامند لامه يد اسداي:امداا يدااااااضلا فعاانهقأاسخاحيمأاال اااث  يُم ي

                                                           

ّراسةا خا نمدةان داهر ا اافمعداياانهقممدةا اااااا– :امزع ّا ورا يا:اانهخا نمةاانخاانعلما اانعرها1 

ا112لا116فاان اناانلزاييلا ا

ا615لا641 :اابهللاههاأا:ام لاانل م لا ا2 



- 114 - 
 

ِّم امٌمِ اياٌرما  اابيا    ياهللاجيا  ل  ي ي ي من افا زهللاانهد مراالديااااياميُخ  اوايياانعاّ اس ا وا

ا. 1 بيا  ك  امس ايلانه ج ا طِا

ابهللاسما:اأاط زاهأاِب ديافامي  م اانه ني س ياابهللااي -

 بيُلباحلسن السَّ رََّضَأ ت                 حبيُثّنَجما َأ َلْيَو أرِضْلَا م أ ِل

ا ا1421/ا3 روااملرم سياا 

موصدأابدد ااال يد اّادا اااميِلددفيد ااُاال  عاوداعايهدر ااال ابا بهددخا ٌأياداي د يا:ا ا ار  د ا  ياا

ا 2 مثأامانخ ااملعار  

هديامزد نةاااال حتزهللاام ار ا  ا عاهذ اان ااخ ااملهعل ةابداننهر افا  م دةاامل هدخ ااا

 ّم ال يهددارا نم ددااادداّ اضددمهللام ددخ احت مدد،اان انددخ اااااال ساسددمةاجددخا افا ا دد اانددنصا ااا

 انرسدانةااالمقايه عاانهقأامههمق ا  ا امق انلمعن اانذياي صخ ااملدههلماالانل ا

ا.انضاي  م ااامل ا  ا  احبص ياان انخ انهلم ما

الاننو يدددةان مددداعامعنددد اان مددديناان  اادددخاّ دددعااملرم سددديا ي  ام مدددا ا هدددهللاان ددد يا

 عااملرم سددياسددخايددذوراااوددىل ُيال  بددرامااف جدد اامارابمددةاال نه ضددملاان  م ددةااننو يددةا

  ددرواالياي  ددراانهولمددأاامارابدديام ِذملدد اُ ددالان ااددخ ااننو يددةا  مايددا امددهللابدداهااننيدداّ اا

ان اادخ ااا بانهانيامسعا ث ا  ااااسخايه عامهللاباها علمم ا   ضمو ا  ر  الاملعن اّ ي ا

 هددذ اانث امددةا اضددوةافا مدد ااااللا سددخايهدد عامددهللابدداها بددراماث امهدد ااننو يددةااااا نل ددار

اهذ اانطري ةافاانهروا انهولمأ.اوحتلمق  لا ن  اهذااملاااسهطا ا عايل

اننو يددةاودداعااا ا دد ه اياسددخا هدد افااناا ّيدد راان ودداا عااملرم سدديااِ دد دعاُي   هددهللا

يراادياان ئدةااملزده خمةا املهل مدةانهقمد ا  اهد ا  د رامعدلاباملعداييا اندخ   ا وثدراااااااااااا

   ددااان  ااددخااالبافن دداما ااف دداجيااننو يددةا.ا مددهللاانط معدديا يدد ا اي ددهمابانهدد ا ااااااامندد ا

ال ي جد اانهدقأاالد امن ااداااااال هديااندضاحيدههما نم داافاانهولمدأاااااالاننو يةاافساسدمةا

 نمااه امعلابذن ا.ابأابد ع ااملزدانأاااال ا  خيمامعل ما افااننو ا اانصر امااخ 

اننو يدةااندضاختدخأا دوةااملعند ا  ناسد ام صدخيةاانهدااراان دانانلهدقأا.ا بعامدةام د ااااااااااااا

ا.اانو امهللا قيااقسةااننو اباملعن  ريصاال ا برامااقسةاب اافّها اان

                                                           

ا911لا912/اا2 سيا:ا روامحاسةا بيا اأال :ااملرم1 

ا3/1421 :املصخراانزاب،ا2 
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 معرفة علوم العربية: .4

انعربمةااندضابدرم افا ثندا ا دروااملرم سديانألبمدا اهديا:االدماااااااااي  راان واا عاال أا

ا الماان قغة.الانصر لاالمااانعر  ا اان اممة

 :الثنا ا ر  انألبما  اههمااملرم سيابس  ارااااي اانصرفافااعلم الصرف

ال  روناا ههماأاافاحتلمأاافن ا ابنا اال اان  ااخاانصرممةاامل هل ة

 ماامم اامهللا  اهراال  مي االو عايذورا   ياانهلمةا ااننياّ امم ا

ال مااحيخنانلهلمةامهللا   ا الوان ل ا اامبخايا ااحلذ ا.....ال رممة

ا  اغ ا ن اممااخيهصاب اانخرساانصرف.ا

  مهللاافمثلةاانضاجا  افاهذااامل اأا:ا -
 بماعا معاانهلمةا:امثأا:ا 

  1    مي ا ام عال ل ةا االامل ام اندمي اميا ا:اا س ن ا:ا -
  2   جراهااجمرىاافاا ا ايراّاب ااجلملةاالُجّل ام عال  ا  اس ن ا:ا -

 مفا افاحتلمل اولمةا اامل نياياا :اال وراانه  ا اانضاحتخنانلهلمة 
 ااماسدهث لياانهدمةافاانمدا اااا اف دأا مينيداِييُااالوصيِوما  ةا ي دوياِننياال ا ميِنم ةا يمنياييا

الموذمياثدمامدر اامدهللاانهزدر ا بعدخهاايدا اا اان هودةاماي ل ديااانمدا ا ن داامصدارامينيدا يااااااااااااا

ا. 3 م بخن اامهللااامن انه سط اا ن  ايا امصارامينياياا 

ال ا عاانصر ااحلخياايذورا ي ا انن أانهأا ط ا اانه م ااخلمزدةافا مينيايداااا

لام يامهللا معا م عيان   لاوعيذيارىلا  يوياريىلا بذن اُيهي  اّىام اج دةاا  يط ايا ا  مثااما

ا 1 ا هما  اانه م اانضاام ض ااانصرمم عاان خما .

                                                           

ا.1/95 :ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا اأا1 

ا1/141 :اااملصخراانزاب،ا2 

لا ين ددددددددر:اابددددددددهللاجددددددددل:ااملنصن  ددددددددرواوهدددددددداهاانهصددددددددرينااا1/14 :ااملصددددددددخراانزدددددددداب،ا3 

ا111ل129/ا3:ا روا اممةاابهللااحلاج لاال رضياانخيهللاا س ابا ي55ل2/51نلماميي ل

 :ين ددر:اا خانصدد  را دداه ا:ااملددن واانصدد  يانل نمددةاانعربمددةالارتيددةاجخيددخ افاانصددر اانعربدديلااااا1 

ا111لا114 
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 يدذورامع دماج ايد ااااا ي ضدلاال سخايه س اانيلأافاحتلمل اانصرفانقسماممهرو

اان اهر ا مهللا ن احتلمل اولمةا هي ياي :

  اكا عاهدذ اانمدا امل دااوداعاضدم ااااااالم هِوياامند االد ااف دأااا ا  هي يايي ايا اامضامةا

الاسماال ا در ا ا دخامهطدرَّ اوِرهد اا  عاُ زده هلليامهي اهدأَّامفعلد اامدهللا  دل اانهوريد اااااااااا

ّياِريا:اوداعاند اممد ا جد  ا:احتريد اانمدا ا هد ااااااااااا مس ااواعامااس لد امهورودااوُ ِقِمديا 

  بدخاُياافندنامن داامد اااااال  ااس لددييايداغ ق أِااا  يذام دة امدهللاانندخا اااال  زدهمن اخت م دا ااالاف أ

يددا اا  ااي هدداوامددااس لدد ااو  ندد ا:اييددااغ ق مدداا س ددأا.ا   ااسددههللامددااس لدد اممهدد اودداعا ا ا ا

ال  د ياُمزاددِلميَّافاااممدد االسدداوناعايله دديماممدد ا  ايه ددهللااُبدخمامددهللاحتريهدد اندئقااا ّغدا

 ايهدهللاُبدخمامدهللااااالعيصيدايا اس   دايا هيد ياييااا مزلمييَّافاانهثنمةا.ا   ااواعامدااس لد ا ِن  دااوااا

  اجيد ماامّغداأاااالندئقايله دياسداوناعا يهدااًااااال هد احتريهد ااالام ماعابد االد ااف دأااا

المافا ددي ا  ايددخغمامم ددااغ هدداافعاافنددنا ا ددخغالهاهنددااومددااجددامامدد ااندد ا ا انمددا اا

 ددماي ددخن عامددهللاافنددناانمددا ا افيال ّ افان  ددةاهددذيأالنه ي ددااه انمددةا اُمعاهيميددخافاامل ددرج

ا.اا 1 ُيخاغم عا 

 سخا يه ه نامهللا  ايااان وداا عا وثدراااايد اانصدرفااندذيا   در ااملرم سديافاااااااا

 ُيزاددهيطا ا عاُي  ددايا يدد اجمددرّااالنددمااندد اار  دداطابانهولمددأاامارابددياانألبمددا  ثنددا ا ددر ةا

ا   ارانث امه اانصرممة.اا

الددد ا يددد ا   دددراان وددداا عااملرم سددديااسدددهعاعابانصدددر انلمهددديافااملمدددةاانهولمدددأاا

امارابدديانل  دد يا  ا اددراها ددوملا.ا سددخااسددهطا امددهللا ددقيامعرمددةاان نمددةاانصددرممةااااااا

نلهلمةاحتخيخااماراها اان  م ةااننو يدةااداا.ا ا ثدأا ند اس ند افاحتلملد ان مدياامدر  ااااااااا

امهللابلا م اع:اا

 اَسْمَنا اْلَمَنايا                  َفَكان َقِسيُمها َخْيَر َاْلَقِسيِمِبَعْيِن أ َباَ  َق
ا 2/112  روااملرم سيا

 يهددد عا ا ندمينيايددداا افام ضددد ااالاسيدددمانااامل نيا يددداا ابزددده عااملدددمماا  نددد ا عا يدددراِ يا اس ا

ا. 2 امل ع يلا ن ا عا  هلااملمما جتعأا ااندمينياياا اماالةا 

                                                           

ا52ل1/51 :املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا1 

ا2/11 :املصخراانزاب،ل2 
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  اس ن افاحتلمل ان مياانُعفي ارانزَّل  ِنيا:ا -
 ترْكَنا َأَبا اأَلْضَياِف يف َلْيَلِة اَلصََّبا        ِبَمرَّ وِمْرَدى ك ل  َخْصميف ُيَجاِدل ْه

ا 2/911  روااملرم سيا

ممدهللاا.ا 1  ن ا يّور انصدرم ا اال  س ن ا اِبميرَّا امينيع امهللاانصر افي اجعل امشيثا امعرمة

املق ىامدهللاحتلمدأااملرم سديا يد ااههدخىامدهللا دقيااان نمدةاانصدرممةا  احتخيدخاامادراهاااااااااااا

 ان  م ددةااننو يددةانألن ددا ا.امط معددةاان نمددةاانصددرممةااددااّ رافا هددهأااماددراها  عددخّاا

 ّ اال د ر ا.ام دياانهداهخااف يا ددخا عاا دهق ابنمدةاان عدأابدد ا زده ا مد ا مهودد اااااااا

نلهلمةاانضاجا  ابعخ ا هيا ااملنايداا ا.اومداا عاسخر د االد اااااا  اس ن اب ج  ا ارابم 

جعلهد احيدخّاان  م دةااااالانهذو ا اانه يمااانضاجا  افاانهاهخاانثاييبنمةااب انه ري،ا

اننو يددةاانهدد احتهملدد ااانهلمددةاانددخماا هدد عامشيثددةا هدديا ااملندد امددهللاانصددر ا ا انددخماااا

ا ه عامذور ا اهيا انصر  .

بانن رافا  معدةاان نمدةاانصدرممةااملعدي اادهللاان  م دةااننو يدةااملدراّااااااااان خااههمااننوا ا

انخ ندةلا.............ا ا.ا نعدأام  ندةااااالامل سد اال اجاي ااملعداي ااف درىا امادراهااا حتخيخهاا

ي د يافااا دةاانزاّسدةااندضايدخ أااااااا  المراوهد ا اجلمدا ااابهللاههاأا ههنااهللاهذاااف

الا ا ا اال ااملعدرهامن دا: ا  ايرااديا  يااملعدره اانهدر طاامل هل دةاحبزد اافبد اهاااااااا

مسعاانعرهايه   عافاباها مئاا يه   عافاآ دراي دم ا ند اانهدي االد امااسههده ااااااا

مددددس اا ايه مددددأااملعددددرهاا هلطددددياالمدددد اافبدددد اهااال همددددةان دددده ما  ددددوملا سمزدددده ما

.ا اماملصخرابنمةا رممةامر  طةاب  اننا  يةا ص  ةاوامل ع يااملطلد،اا 2 هران   ان

 امل عدد يافجلدد لا املهدده،امددر   اباحلددايا اننعدديلابمنمدداايددر   اااامددخابعطددناان مدداعاااااااا

 ان خيلا نعدأااملثدايااندذيا  رّ اابدهللاههداأاالد ااملهده  ا افابعد اان اومد ااندضاسدخاااااااااااا

ايه ملدد اااملعددرهاودداٍ انلخ نددةاالدد اّ راان نمددةافاحتخيددخاا ددشّيا  ا عددخّااماددراها  اا 

امادددراه ا  اي ددد يافامثدددأ:ااغدهيدددري ياغرمدددة ابمدددخ  ا  عاام هيوددديياان ددد امم عددد يامطلددد،ا  عاااا

ضممه اامم ع ياب لا مثل ا:ا يز  ا يز   لا ُ ز   لا ههدذاا هدهأاان نمدةاانصدرممةااااا

                                                           

ا2/919 :املصخراانزاب،لا1 

ا211 :اابهللاههاأ:ام لاانل م لا ا2 
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خيدخا  م ه داااننو يدةافاان ومد لا  ااااانلهلمةاملو ا اّسم ا ا ههللاا سدهعايةابد افاحتاا

ا 1   رجملا  م ةاال ا  رى
ا

 

انعدددر  ا ان ددد افلاابانهدددعرا عا وثدددراالددد أاانعربمدددةاار  ا دددا ااعلـــم العـــروض والقافيـــة:

م اان نا ااننو ي.ا سخابد ا مدخامحاسدةاا دخانلطمناااااا يهعا عافاانهعراان نا اانعر ضي

 هممدددةاهدددذااانهعدددا عااندددخمااسددداي: ا يهعدددا عافاانهدددعرامددد اهدددذااان ندددا ااننوددد ياان ندددا اااااااا

ا. 2 انعر ضيلا يه ااأامع لا مهللاهنااواعا ابخامهللا ا نةاوهناهذااانهعا عاان عاي 

املرم سيلا  وثرامااجا ا سخا  رامعمارامعرمةاالماانعر  ا ان اممةافاحتلمأا

فاهذاااااي اانهر را اانهعريةاانضا ا  اانهعرا ا  ااخلر جاامااالم اس ااخا

ا.ا مهللا مثلةا ن :ا 3 انل ةافااماراه

اانز نِ زي:اس يااملرم سيافابمياابهللاريا ع -

 ْمُهولُتُمَح ْتل َق ًاَرَشْعَم أْتَر مّاَل
 

 ـاَلَجَب ْمك هذا مال َأ اُدَعقالت ُس
ا 2/641  روااملرم سيا

ان نا اا أافيبي    اب .ا اف أافاهيهد افام ض ااحلايلا املعن ا هذاامانهماميق في  بي 

ّي كار بان هللا واعاان اج ا  ااُ اُ و ر ياانهر ر ا  احتريه امويايال اانزه علا 

ا. 1  مم اريزاانه 

 احلارن: س ن افاحتلمأابمياس هيمال ةابنيااننَّهاِرابهللا -

 ـــيبُةـــِجَن ـــُلـــْجَن ـــَتْنَأَلَو ـــَدـــّمـــَحُمَأ
 

 ُقـِرْسـُم ـَلْحَف ُلْحها والَفوِمَق ْنِم

  2/966  روااملرم سي

  ا  ددل ام مددأااَّاملندداّىاامل ددرّااملعرمددةاضددر ر لا ندد اُرا ايي َّييددياٌخم ددوي  ُما س اددا -

 اييدد  الدد اان نددا افاهددذاااملهدداعا  عاييا ااددام.ا سددم  ي اخيهددارا رو دداا ُخم ددويُم   

ا. 1  نلهر ر لاملهاب ةاان نا افاهذاااملهاعااماراه

                                                           

ا123 :نطم ةا براهممااننفار:اّ راان نمةاانصرممةافا  ناان اهر ااننو يةا   عمخهالا 1 

ا15ل11 : مخامحاسةاا خانلطمن:اااملةافاانهعراانعربيلا 2 

 192ل163 :ين راآرا اانعلما افاانهر ر اانهعريةا:ارمهاعاا خانه اه:امص يافام  اانعربمةل 3 

ا2/641 بيا اأالا :املرم سي:ا روامحاسة1 
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ا

 :يعخاالدماان قغدةا  دخااملعداي اان داهر ااندذياار هدناالمد ااملرم سديافاااااااااااعلم البالغة

 ددر  .ا سددخا  ددىابعدد اان ددا ث لاانددذيهللا نددا ن ااهددذااااايدد امددهللا ددرواانهددعرااااااااااا

 هماماايهممناب اهدذااااايد افا  زد اانهدعرا هد اان درعاااااااابان واا انخراسةلا عامهلل

 عاانهراواسخا مخ ااان قغةابانهولمق اانخسم ةا  مايا لا ا دطنع ااااافريااخلاماا

م رّا ان  يةانلهع  اان للا  ذ ا هأااملصطلوا لا نههللا ن اانهخا ياانعملدياا

  ا  هقطنهل ااملصطلوا اواعايهزما  مايا ابان م  ا انهخا أا
ا. 2

 مددااانعقسددةابدد ااننودد ا الدد أاان قغددةامددسعا هددمامددهللا نا اددااا ددخان اهرااارجدداييلااا

  ن افا خيث اادهللاي ريدةااندن ملاي د ي: اِ ع اهدذ ااملعداييااندضاهدياا سدهعار ا انهنايدةااااااااااا

 سددانراضددر هااتددامامددهللابعددخهالامددهللام ههددما اانددن ما ان ددااحيددخنا ب ددااااااااال انهمثمددأ

يهد علافيدد ا ايهصدد را عايددخ أا ددي امن دداافاانهلددما هدديا مددراّلا اييهيدد خ امممدداابمن ددااا

 همامهللا  هاأااننو لامقايهص را عايه عاهناامعأا  ااسماسخاّ له اا سدهعار امدهللااا

ا. 3 فاي انراا سهعار اماار ا ن  ا عايه عاسخا  ّننام اغ  ...ا ههذااانز مأ

  ال ا ن امانصلةا ثم ةامااب ااننود امدهللاج دةا الد أاان قغدةامدهللاج دةا  درىلا  ااااااااا

سمماااااي اامارابي.امماايخم ا  اا اه اّا عاّ راانهاروا بخا عايه عا  ضملاهدذ اا

 ان قغدة.اننو اااانصلةلا  ن ابا اهماّاال ااااي  اانلذيهللا ر هناالم مالا هماااننو 

 ان قغدةافاو ي داا نطلد،ابداننو امدهللااااااالبه ضملامزاهمه افا ههمأاانصد ر اان قغمدةاا

اان  ااخا  ااااي اااماني.

 بذن ايهد عامادراهاانهدارواولمدةامدهللام درّا اان مديااندذيايهدر  اّ راهداأافااااااااااا

ه مً ااانه سماانهر  انلهص يراان ماييافااننصاال ا ساس اانزلمملامهأاماايه عا 

مددهللاس ددأا عاانهلمددةااال  اجمدداما ا  ااسددهعار امدد لافا  م ددةاافمددراالدد اانهعلمدد،ااننودد يااا

امل رّ ا ا ثأا مًئاامهللا ن لا ه ايرب ا ن اب خر اانهاروااخلا ةافاانن دا ا  ا سدرارااا

ا. 1   نمناانع ار  

                                                                                                                                                                          

ا2/962 :املصخراانزاب،ل1 

ل مهدر اا دخااندرمحهلل:ااننود ا انصدر اااااا92 :ين ر:ام راانخيهللاس ا  :ا ط رامههلةاان صا ةال 2 

ا244فا ر وامحاسةا بيا اأال 

ا393 سر  ا ال،االم :ا م ّا اورل :ا خاان اهرااارجايي:اّ نأاامافاملا3 

 242ل241 انصر افا ر وامحاسةا بيا األ  :امهر اا خاانرمحهلل:ااننو ا1 
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ومعمددارا انددخاان سدد  االدد احتلمددأااملرم سددياُ ِجددخيا يدد اااهمددخاالدد االدد أاان قغددةااااااا

 ساسيافاانهولمدأاامارابدي.ا  هدهللاّراسدةاهدذااااايد ااندخ امدهللا دقيا سزداأاالد أاااااااااااا

 ان قغةاانثقثة االمااملعاييلا الماان ماعلا الماان خي .
 م مااالمااملعاييام خا  راانخاانيلأامهنا   ا وثرام ض اا  لاوانه خيما

يهانمةامثأ:اوافسانم اام  انه   لا احلذ لا انهعرينا انهنه لا

اا سه  اأا افمرا انن يا غ ها.ا مهللاافمثلةاال ا ن :

احتلمل انله خيما انه   افابمياانهَّميماذيرااحل اِرِثي : -

 اَنــَنْيَب ُبْراحلَـ  ِترَّا َجــمَـ  يِناَءَســ ْدقَـ َو
  

 اَيداِنًا ُمـــ َرْمـــَأ اَنَكـــ ْوا َلـــَنـــم ي َعِنـــَب
 

ا 1/126  روااملرم سيا

ا اميددميا ا  ريمادد  اُر ماان ددااعي راّاندد او دداال مااِيخيا اُمددريمادد  ااعيو ددا ان ددا  س ندد :ي دد يااملرم سددي: اا

يدااممد اسري دا ااااّاَّرياا ياعاميداألا  ل مص :ان او ه خ ُما ِ ن ا ي.ا   ااواعاوذن امف اهِيا يزين 

مدن ما ندم ملااا.ا هدذاا ع دمماملدااوداعاااااشاُزداندالا نهدهللااآلعا ايياانيمابياه ااحلدرهُانيااجيياميِيا يزين 

ا. 1   وا اهذارااهللااف ذابان هأاالم ملا  ركاانص لاان م

ا حتلمل انلوذ افاس ياايماُر ابهللاميعاِخايهدِره: -

ـــّاَلَو  ـهـــــاّنـَأورًا َكُز ـخـــــيَلْلَا ُتْيــــَأَر ـمــ
  

 فاْســـــــَبَطرَّتِ  ْتَيـــــــّلُخ عيفْرَز ُلاِوَدَجـــــــ
 

 ُةـــــــرََّم َلوََّأ ــــــسُ ــْفالـّن لــــىَّ ِإ ـْتـاَشـــ َجَف
 

 ِتّرَقَتاْســـــــا َفِهـــــــوَهُرْكى َمَلـــــــَع ْتدَُّرَو 
 

ا 152ل1/151  روااملرم سيا

ماندخ  لافاسد ياانهد مم ا  بدياااااا ياا يدافيم   جي ما عايهد عاان دا افاااي  يااملرم سي:ا ....ا

ههدذاا امدياااااخلمدأياا يديُاريامداّاا.ا املعند :ان ام دال ج ابدا انِاا ياا يجي احلزهللااف  شلا يه عا

  ددوابنااان صددري افامثلدد ا عايهدد عااادد اها ددذ ما لاااااااأ .ا  ري ددةاُجددا ااريي زدديا ثيددا

اُيناداعيلا   ار   دام اُ هاهيِر اال امااو ّ زيا ُر دياييا يفيذاام ه هيار ييااخلمأيامّاو ي اساي:ان 

ودذ اام ال هللاُعدا دياا ا   أاسااخيا  اا  ثاملاييانر ا   ُياأيق ايا خياال ا ن اس ن :.ا ييُيمال با  ا  

ا ا فايدخ اانزدمن!اااخيياداميا ٌأ.ا هذااوماا ذم ااج اهان ار يييُ  دفعااملراّامياُيمال با  ا  اُيناعي  

                                                           

ا1/126 :املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا1 
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}حَََّووووووورىَفََّوىجَ:  وهَووووووو:ىى الددددددد اهدددددددذااانهدددددددقأاالددددددد ااملدددددددذه  افاس نددددددد ا عدددددددا :اااااا

ا 1 :لا فاس ياامر اان ما[13]ولز َ وَف َّ حََّىأَبَرَوب هَ: 

 ـــى ـَحـَتواْن ـّيالـَح َةـاَحـا َسَنـْزَجَأ مّاَلَف
  

 ِلَقـــْنَقاُف َعَفـــي ِقُت ِذْبـــَخ ُنْطـــا َبَنـــِب
 

لابخ ندةا عااملد  اااهلُلزيدا ي  الد ااملدراّا ياااي ّي  غا يل دابا ااا اهافامثأاهذ اامل اضد ا  اذا  ي

الم امهللاان ن عااملع ضةانل امخاامياا ينيلا يييه  سيا  نم امُي الانئهللاس ا   ااسايانع خ :

ند اا :اُل ف ٍهامدهللاانعدذاه.ا ودذن ا  ااسدايااملهيدااااارامهللامشا ذ  االد اضيداااص ماا ايهنا مان ايي

ا. 2  ب ان ا   اباا اهاأاُفافمهاران الاا ا ياانِيلاجي سهييا ابا يهلا ي  ري

ا حتلمل انهنه ااسما و اعي امهللابمياانهاار: -

 ـــــــرى ِق ـــــــُهــُتـْعَسْوَأـدًا َوـْمــــ ـنـــــي َحـَعَسأْوَف
  

ــْرَأَو ــَحِب ْصِخـ ــ ُدْمـ ــ اَنَكـ ــُل هَبكاِسـ  َأْكـ
 

ا 1/1569  روااملرم سيا

جعددأااننهددر ااسددماودداعلا املعرمددةااا ُأوددد  اُ  ياِسددو ااعيو دد  س ندد اي دد يااملرم سددي:ا 

ا. 3  بلغافااملعن ااملزه اّاحلا أامهللاانهنه افاهذااامل ض ا  امب اأ يا .ا ا
 مددااالددماان مدداعام ددخااسدده خأااملرم سدديام ضدد اا  افاانهولمددأ اوانههدد م ااااا  

 ا سددهعار ا اتدداما انهنايددة.ا ودداعايهه دديافاغاندد ااف مدداعلابام ددار ااااااا

بد اا.ا سدخا  در ا مثلدةامم داااندرب اااااا 1  نم ااّ عاانهعدر ااداامدهللاجايد ا د يااااا

ا ب ااننو .االماان ماع

ابميا  ييمانابهللا يهمااننَّ ا ياِيي :اممهللا مثلةاانهه م اس يااملرم سياف -

 ُءـــّيــَطـا ِلَنـْيـَمـَتواْن اريفـَزـِنِل اـْوَعَد
 

 هاال نَزِو هَااُمَدْقى ِإَرالّش ِدْسأ َك
ا 1/121  روااملرم سي

                                                           

 ه امهللا  اهخ:اافمهمةالا115ض ط ا  وو ا:امصط  اا خانهافال لا:اّي اي ان مااامرت :1 

ا12-11/13لا اخلناية2/152لا اميصا ا231فاالمااحلر  لا 

ا1/159 :املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ2 

ا1524ل1/1569 :املصخراانزاب،ل3 

ا632لا515لا2/112لاا261لا114لا1/19 :ين ر:ااملصخراانزاب،ل1 
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 ااملهددا ا  سدداأااملهددا ا نمدد ام امدد لاو يدد اسدداي:اااااذي يددا ىريانه دداِخسادد  و  س ندد ا  

ا 1 . احلذ افي ا ايله اا ج اانهه م اب   ام اا جاان ني اا ِياُمخيسدىاِ ريانه اِخسااأا  سسخي و 

 مددهللا مثلددةااتدداماانددذيا  دداراممدد ا  ااقسهدد ابدداننو لاس ندد افاحتلملدد ان مددياااا -

اسلم ابهللاربمعة:

 ـعــْتـنَّـَقَت ـاِنَخبـالـدُّ ىاَرـَذوإذا الـَع
 

 ِتل َمور َفُدالق  َبَصَن ْتَلَجْعَتواْس
ا 2/554املرم سيا  روا

ا 2  ااال ااتاما انزعةا يال فيعاهياسا م ع ياا  ِرُخان  ا يصايي أاعي جي 

ّياس: - ا مهللا مثلةاانهنايةاس ن افابمياانع  اسابهللاِمرا

 اَنّوُدي َعِدماحًا بأْيْرَأ ُذَحْشَتَأ
 

 ُدكـاِينـُ ـنَّماحًا بـِهْرَأ ك ُرْتوَت
ا 1/132  روااملرم سياا

او لامودذ ااملهدا .ا جيد ما عااااميدارا  اذيوا يداا  د ك اا: راّاما ا  را  اك ُرها ي س ن ا  ي  -

ا.ا 3   ابافرماوااهللاانرجاييه عاون 

  انألبما لام منا ااقسهد ابداماراهاااسيا يها االماان خي افا ثنا ا ر سخا    ،ااملرم 

افابع احتلمق  لا مهللا مثلةا ن :

افا  ددددخا ج دددد اجدددداننيهلللا دددد احتلمددددأااملرم سددددياااا اهمدددداّاالدددد ااملطاب ددددة -

ان ميااملهلما:

 ـــواُثـــدَّـــَحَتا َوْوَأمـــا َر ال ِإ ـــاُسـا الـــنَّوَم
 

 سواِليْجَف وَااُمَضُي ْنَأ ال ِإ ُزْجا الَعوَم
ا 2/664  روااملرم سي

مودددذ ااملهدددا لالانددداِساّناُأنا:ا مددداا يددد اُس مددداااننَّددد  جيددد ما عايريدددخاب  نددد اي ددد ي: ا

مدددخ ارتيددده مااا ما   ُمنا دددر لاو يددد ا راّ:امددداا يددداا يهددد عا منئدددذامددداار  اافام ضددد اانّا

لالملدة ااّناو  ام:ااادقيُااث ملا يا  ااااهي اابافمريهلللا يه عاهذاافاباهاام  ار حتخم

                                                           

ا122لا1/121 :املصخراانزاب،لا1 

ا2/551 :املصخراانزاب،لا2 

ا1/132 :املصخراانزاب،لا3 
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 دد ا.ا يهدد عاانخ نددةاالدد اهددذااان جدد ا يدد ا ابالملددة  ااّن ُاددل ااددقيا  ا  االدد ا  ددخيرا ددخ ُن

ا 1  .ُننعفا مااا ا ب  ن 

 ا اهمددداّاالددد اامل ابلدددةافارمددد ا  دددخااف جددد اامارابمدددةافاحتلمدددأا  دددخىاااااا -

ام رّا ابميااف  اف اانزَّلمي :

 تـًاـّيَم ِضـُد مـن األْرْحيف َل َحَبْصَأَف
 

 ُحاِصَحالصَّ يُقِضًا َتّيبه َح ْتوكاَن
ا 2/152  روااملرم سي

 دددياا هدددا م مي فام ضددد ااحلدددايا ا ٍخوادددن  ِمددديا  اجيددد ما عايهددد عا ي ددد يااملرم سدددي: ا
 ددا  لاامددهللاانعفددنلا  ايهدد عا ندد ا   ااا ا مادد ي مددهللاانصددخرافام ابلددةااا هددا مَّمي   دد للافعا

ا. 2  ا هل اا مزخااملعن الا     ها م مي مهذن اجي ا عايه عا

اسددهطا ا عايددرب اانهولمددأاااا مممددااس ددخ أامددهللاانهدد اهخاانزدداب ةاُيق  يددىا عااملرم سدديااااا

امارابيابهولمدأابقغديلامعهمدخا االد ام ضد اا ا سزداأاان قغدةاانثقثدةلاممدااماّاالد ااااااااااا

اانهروامهللاامبخا ا اامانما ا انزم ا ان سيافاافسل ه.

 ههدددذاا يه ه دددنيامدددهللا  ايدددااان وددداا عامعرمدددةااملرم سددديانعلددد أاانعربمدددةاوعلدددمااااااا

لددماان قغددةلاوايدديامددهللااملعدداي اافساسددمةاانددضاانصددر لا المددياانعددر  ا ان اممددةلا ا

اااهمخاالم اافاحتلمق  .

 سددخااسددهطا امددهللا ددقيامددااسخمدد اانهدداروامددهللاامددأا ط م دديافابعدد اانهولددمق لااااااا

معهمخا اال ارب اهذ اانعلد أابداننو لا عايزد ابانهولمدأااننود ياسد ا ا دوموا .ا نعدأافااااااااا

 اسعةلا  هن امدهللاانعلد أااملهصدلةابداننو .ااااا نمع اهذاا  ار ا اضوةا  اث امةاانيلأاان

اوماامم اّ نةاال ا هامأاال أاانل ةاانعربمةافا رواانهعر.

 املهارة النحوية السليمة:-3

حيهددداجاانيلدددأاامارابددديام دددار ا  يدددةاسدددلممةا ساسددد اااملمارسدددةا احلدددذ ا ان طندددةااا

ار  ددداطاباملعددداي ا ان صدددرابعقسدددا اان اومددد ا آنمدددا اان ابددد لاا نعدددأاهدددذاااملعمدددارانددد اا

عرمددةاانزدداب ةلاملدد ا ايهددهللانددخىاانيلددأامعرمددةابان  ااددخااننو يددةلا معرمددةابدداملعن لا م

ا ه يييااانخ اهذ اامل ار .اا بانعل أاانعربمةاامل هل ةلامل 

                                                           

ا2/664 :املصخراانزاب،لا1 

ا151لا2/152 :املصخراانزاب،لا2 



- 114 - 
 

 اننا را  احتلمق ااملرم سديااملعر ضدةافاامل ا دااانزداب ةلا غد ااملعر ضدةاجيدخاااااااا

الدد اانددرغمامددهللاو يدد ا ّي ددا اياسددخا .ا سددخاجعلددياسخر دد ااااااا يدد ا هلدد ام ددار ا  يددةاسددلممةااا

اننو يةلاانضا  ر افا ثنا ا در  انألبمدا لا  دخاان دا ث ا عايعدخ امدهللاالمدا ااننود لااااااااا

مم  ي: اين وااملرم سياي واان ا ث ااملخس  لاملمايههللايهه يابانن أااهللاالما ااننود اا

نر اجلامن ددالامهايددياندد اث دددةااااامله ددخم ا زدد لا   ددااودداعاين ددخااآلرا لا يصددر وابدداااااااا

فااحلهملاوأا ن اجعأامن ا  يدا ا ااسدخأاراسد ةافاالدمااننود ااااااابانن الا اسه قي

انعربياجعلد افامصدا االمدا ا سهد لا اسدهو،ا عاي د يااند اامل  د عاوداعااحلفدةافااااااااااا

ا. 1  سه لا  ا  اري ياُيعاهيخماب لا  ماما افااننو ا انل ة 

ا عا   ام ار ااملرم سيااننو ية:ا مهللاافمثلةاانضا ههلل -
ا

  :مانصنااةااننو يةا  ههديا عايهعلد،اااامعرفة ما تقتضيه الصناعة النحوية واملعنـى

 ر ااادرالهعلد،.ام دخراانيلدأااملهعلد،اانيدذ  الداايهناسد امد امعند اان مديلاااااااااااا

ا جعأا ر ااارايهعل،اب .ا  ن افاحتلمل ابميا يز اعابهللاُيها ي :

 ُهوَندُرَتيْب َمْوالَق ِلْيَق َوْحا َنْوَمَس
 

 اـَرـقـّطَتى َفَوى َهّتَح ْمِهاِفَيْسَأِب
ا 1/331  روااملرم سيا

ا

فاانهددقأاا هصدداٌرلاو يدد اسدداي:اابهددخر  ابافسددما ا ضددرب  ا هدد اسدد  لااي دد ي: ا

بانيدددذ  ااندددذياا  ه ددد ي ،يّلدددعيٌ االددد ااحلدددايلا  يصادددمودددذ اضدددرب  .ا م ضددد اي هخر يددد ايي

 . 2  بمنه 
ا

اوماافاحتلمل ان  ياانهاار:ااملفاضلة بني األوجه اإلعرابية:

 ُهَدْرُب ِفْيالضَّ ُقاِراَب َسَبُح َكَوُبَأ
 

 اـــَرـــمََّش ُسـاِرَف ـاُجـّجياَح َيـّدَجَو
ا 1/315  روااملرم سياا

                                                           

ال ارسانةاالممة 234املرم سيا:ا  يالا اا :اليا محخاانط ان ة:ا ب الي1 

ا339/ا1 :املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا2 



- 115 - 
 

ا لا جيد ما عااري يدا ي  انهدمنا ُ اِرسيدا جيد ما عايهد عابدخ  ا اااا اٌه يُ   ي  يااملرم سي: ا
سا د ة لا هدذاا جد ّا هد ايهد عافام ابلدةامدارِااااااا  منانه  ُ اِرسي  يا ا ا اٌه يُ  يه عا

ا 1  .بذاايااملعر ِ ذااا سملا جخ   كااملعر  ابر.او عااملراّ:ا ُبمَّ ي

 :ابهللامياّ:ا   ن ا  اس ياابهللاامل    ايرث احيمامعرفة املعنى الصحيح ملا ُيْعرب

 ـُهـَلـْثِم ـيَّرويف وال َحْما َعَبنا َأزْئُر
 

 ْعَقَو ْنمَب ثاِتاِداحَل ُبْيَر ِهّلِلَف
ا 2/163  روااملرم سيا

 سد اانهدم اانعاندخاااااااُأ ط اممااس ل ا  عاواعام ناُما  س  ياهللاميِب س ن اي  يااملرم سي: ا

ِّ يُ لاريا س ن الافع هههلل ي ااملزي  اانرَّ  مدخامدهللاااُياودقأامزده ٌأابن زد امممدااااا اثدا ااحلا
 جأا   دمٌما  ع دمملاالد ا ند اااااان عا    م ااحلاي.ا  ضامةاانهي ا  االااي  و اراانه

ّي-لاازدداجُخودداعااملا  عا-الااُيماددسدد ام:ابي بن زدد اامزدده أما  اس دد ياهللاميددِب  .ا س ندد ارم لا

ا لا جقندةِا مدرِااامدةا يب امد ام ااممُ  املثل ا  اييِرعا يها ا مم ااسهعفاهامهللا عايه عاانخهرايي

فااملعند ااملدراّابد .ا  ا هند ا عاااااانيهللا سد لامدناّا ا ا لانهداعا وهيدااااميداي ز .ا ن اسداي:ا بِا

را اث شيلا ُمدا يس داعا الهللا ي اِس احلاّثا  ُ يايه عالهللا س افام ض ااحلايلاو ي اساي:الاري
ّيي لا انعامأامم اميالا يه عا ا  انلرًَّع ِجُم ا. 2   احلاّثا يُ الم الارياي اا

 وذاا يه ه نامهللام را اامل وااانزاب ةا عااملرم سدياااهمدخاالد امعداي ااسدهطا اااااا

مهللامعرمه اب الا عايز ابانهولمأاامارابياس ا اسلمما لامهملي:امعرمةااملعند لا معرمدةااا

ان  ااددخااننو يددةلا معرمددةاالدد أاانعربمددةلا امل ددار ااننو يددةاانزددلممة.ا هددذ ااملعدداي اسددخاااااااااا

امارابيان ع اماناحتلمل . ههامرافاانه جم اا

م ددخاااهمددخااملرم سددياالدد امعرمددةااملعندد لا  روددنااههمامدد ابهولمددأااملعندد ااملعفمدديااا

نلم ددرّ لا املعندد اانددخ نيانل اومدد ا اامددألا املعندد اانزددماسي.ا هددذ ااملعدداييا زدد ماااااااااا

ابهوخيخاان  اننااننو يةانلم رّا ا اامأاانيللة.

يةامممدااحيللد لا خبا دةاان  اادخاافساسدمةلااااااوماااسهطا ا عاي  ناان  ااخااننو 

م هعخا اادهللاانهدا  امن دا افيد اوداعاي دخ ا  ا  دخيماحتلمدأا ارابدياخيدخأا دوةااملعند ااااااااااااا

ا يهناس ام ام صخيةاانهاار.

 سخا  رامهللاان  ر ااملههلمةااهللامعرمه ابعل أاانعربمدةاامل هل دةا  ع ا بدرماانعلد أااندضاااااا

اصر لا الماانعر  لا الماان قغة.واييا اضر افاحتلمل اهي:االماان

                                                           

ا316لا1/315 :املصخراانزاب،لا1 

ا161لا2/163 :املصخراانزاب،لا2 
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يامعرمهدد اان نمددةاانصددرممةاااممددهللا ددقاالمهدداعايعهمددخاانصددر افابعدد اانهولددمق ااا

 دد أابهوخيددخا اراب دداا   م ه دداااننو يددةااددا.اومدداا عامعرمهدد ابعلددماانعددر  اااااااانلهلمددةاي

 ان اممةاجعله اي  امااجدا اضدر ر ا اد  اانهداارا  ااخلدر جاامدااالمد اس اادخااننود .اااااااااا

الددماان قغددةام ددخاااهمددخاالمدد اب سزددام اانددثقن:االددمااملعدداييلا الددماان مدداعلا الددماااااا مدداا

ان خي لا سخا   ،ا وثرام ض اا  افاانهولمألاوم  رامهللام اهراانصلةابد اان قغدةااا

ا اننو .

املعاي اانزاب ةا دنعهااالد امعمدارا امل دار ااننو يدةاانزدلممة ااااااا عاسخايهاراهناا  ا 

ةا احلذ ا ان طنةا ان صدرابعقسدا اان اومد ا آنمدا اان ابد .املد اااااااانضا ساس اااملمارس

املعن لا معرمدةابدانعل أاانعربمدةاااابدا ايههللانخىاانيلأامعرمدةابان  اادخااننو يدةلا معرمدةااااا

اامل هل ةلان ما ااسهطا ا عا ارسااملمةاانهولمأا جيري ا جرا ا وموا .

ا

 املبحث الثاني: مسات التحليل النحوي عد املرزوقي

ايهممناانهولمأاانخااملرم سيابزما اجلمةلانار خهال هياافربعةاامل انمة:

 ا  هصارا انه س .اا .1

 انهعلمأ. .2

 .انه  يأ .3

 ا سهه اّ. .1

ا

 االختصار والتوسع: (2

ي صدددخابا  هصدددارافاانهولمدددأااننوددد ي:اامجيددداما  دددركاانه هدددمشاادددهللاجننمدددا ا  ااااا

انهلما اافساسدمةلا مدا ااالد اااامراما افاجماياانخرساانل  ي.ا ا ههماأا ان واااهللا

اانيلأا عاي سَّملا ما ااالم ا عاي فر.

 مددااانه سدد ام دد ابعهدداا ندد ايزددع اممدد ا  اامسدد اها   ا   دداراانه صددمق لااااااااا

اب    اام ا أا ممةافا خمةااملزانألا  زهللا  ري  اامهللااملهل  .

خاودداعايه ددايهللا مددهللااملق ددىا عا عامددأااملرم سدديافاحتلملدد انلم ددرّا ا ان اومدد اسدد

  ايًنددااملو   ددالام  ماًيدداايزددل امزددل اا  هصددارافاانهولمددألا   ماًيدداايه سدد افا وددرااا
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اف هدداأااننو يددةااملهعل ددةابانل  ددةاامل ددرّ لا سددخايندداسشاج ايدد ااملزدد نةااملر  طددةاب دداااااااااااا

ا يعر اآرا ااننو ي اامل هل ةامم ا.

 االختصار: . أ

 مدددهللاافمثلدددةااندددضا هدددهللا عا ددد  اا  هصدددارااندددخااملرم سددديلاس نددد افاحتلمدددأابمدددياابدددهللاااااا -

ااينيمةانه   ي :

 ِلـــــــــــأ م  األْرِض َوْيـــــــــــَل َمـــــــــــا َأَجنَّـــــــــــت 
 

 

ــِبيلُ    ــِن السَّـــــ ــرَّ باْلَحَســـــ ــُث َأَضـــــ  ِبَحْيـــــ
 

ا 3/1421  روااملرم سيا

املرم سددديافاهدددذااامل ضددد ا.ا  ا ايددد  ا 1  س نددد ا اِبويمادددُاا  ضيدددرَّا اجعدددأا يمادددُاااسادددًما ا

ان  م ددةااننو يددةلا  اانعقمددةاامارابمددةلا  اانعامددأافا  مددا لا هصددًرااوددأا ندد اااااااا

ابه ي ا اًاا لابأا ي ا ايعلأاس  اجممئ ااًاا.

   يماا امهللاافّ ا اانضا زهعمأافا  أا ضع اا ر امهاعام نًمااال اانهدمافاا

ا ااندضا لدنأاامضدامةا  ااامدأا د :ا  جاِلدُاااااااا أايص .ا سخا رّانلنماع.ا هيامهللاافن 

ا ي  جاِلُاا يماُااميياٌخاجياِنٌاا.ال يماُاا يس ناميياٌخ

ًِّراامدااُ فيدر اب د ا ِمدهللا ا د ااااااا  خترجااهللاان رممةا  اا ي  خَّأاالم اا ر ااارا مهللا لا ييدا

أاجدراحبدر ااادرااااس ياانهااراانزاب،ا ِبويماُا .ام ناا سعيااًااام نًمااال اانهمافا 

ا ان ا  .

انّلُ ا  اال دُما يمادُاااا} محأاالم اس ن ا عا :اال سخا   ا  يماُا ام ع   اب ا ماس اانل ارسي

فعاالايعلددماي دداااال.امدددا  يماددُا ام عدد يابدد ا نمزدديا رم دداااااا[121]افيعدداأ:{ييفاعيددُأاِرسيددان هي ُا

يا   اا ييعال دم ا دذ م اامدخن   اااااملهاعااملزهو،ان ض اانرسانةامم لا ا مًئاافااملهاع.ا 

ا 2 الم اب الماي ز لافعا   مدعيأ اانه همأا اينص اامل ع ياب .

  س ن افاحتلمأابمياجيناُ ابهللاو ل ماٍ اان   دعزي: -

 
 

                                                           

ا3/1422:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 1 

-3/245افا روا  ااا امد لاالا انزم  ي:اهم ااا ام 126ين ر:اابهللاههاأ:اامل ن لا ا :ا2 

ا249
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 َكاْســِمَها َوالسَّــَفاَهة  ك ـوزيف  ْبــُنا ىَتَبغَّـ 
 

ــا ِلَيْســــــــتا   َلياِليــــــــا َشــــــــَتْوَنا أْن َدِمنَّــــــ
 

ا 1/211  روااملرم سيا

  1  ااا اٌ اّ أابيماهللا ي ي َّ ا م ع ن  او اساِم ياا يانزَّ  اهية  س ن  ا

 ي اا ُمعاهيِرضدة اّ عاانه سد ااا ه اممهللااملق ىا عاانهاروااوهي  ابذوراي  اااملةا

بذوراافم رااف رىلاوساراب الا  اِمهللاا يا ي ا ااامأامدهللا مدااامادراه.اومداا يد اااااا

ا  ي ي    . ايع ام ع ياان عأا

 جتخراام ار اهناا  ا عاااملةااملع ضةاانخااننو ي امدهللااامدأااندضا ا دأااداامدهللااااااا

اماددراه.ا  دد  يابدد امددهقمم لاوااملددةاان اسعددةابدد اانصدد ةا م  دد م الا دد اس ندد اااااااا

رطا ج ابد لاا.ا وااملدةاان اسعدةابد اانهداااا[16]ولرووةو{ ى}وََفنَه ىلَ]َسَ  ىلَورَى َةَلَم ورنَىعَظ وَ  ىىى: عا 

.ا وااملدةاان اسعدةابد اااا[00]ولب]وَة ى}فَإفنىلَ َى َ ىةَل وروىىوَلَو ى َ ىةَل وروىىفَو: َ] روىىولن و:بَ ىىىىى  اس ن ا عدا :اا
ا يانزَّدد  اهية –او دد م ااباددهلُل َّا ي ي  ددان عددأا م ع ندد لاومدداافاانهدداهخاانددذيا  رّ ااملرم سددي:اا اا

ّيِمنَّاا–اساددِم ياو  ا  ي ي َّددا ابدد اان عددأا ا يانزَّ  اهية و اساددِم ياا لددةا ا .اام ددخااا ضددياِنميزاددها

ا م ع ن ااملصخرااملش يامهللا   عا ا ان عأااملهار ا ه ا ا  ساِهمياّ .

 سددخابدد اابددهللامددارسا عاا ادد ا امددهللاُسددنيهللاانعددرهلا  ايدد  ياجمددرّا هدد ا ميدداّ لاااا

عد  ابد اانهدقأاااا   اايه عانهماأامانخ افاانهقألاي  ي:ا ا ع امهللاُسنهللاانعرها عاي

.اممهددد عاااددد ا اااملدددةابددد ا دددمئ اممددداّ اا 2   امددد لاودددقأا ايهددد عاِ ّ ام مدددًخا 

انهددقأا   يددةا  زددخيًخاانلهددقأاانددذيااا ضدديابدد ا جناندد ا  بددخا عا هدد عامناسدد ةاااااا

ا 3 .نلفملةاامل ص ّ 

اانزاب،امهللاحتلمل انلفمألام خا خّهاابدا:اايطل،ااملرم سيافا روامعن اان مي سخا

 و اساِم ياا يانزَّ  اهية ااملةااملع ضة:ا -

ّياو  م ااباهلُلا  ي ي  ا ااملةاان علمةا: - اِمنَّااِنميزاها

                                                           

ا1/211:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 1 

ا.111:اابهللامارس:اانصا يبافام  اانعربمةلا  2 

ا51لا1/54لا انزم  ي:اهم ااا ام افا روا  ااا ام لا546لا ا:اين ر:اابهللاههاأ:اامل ل 3 
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ّااا  ي ي   ال اهذاابيمَّهللا عامعن اان مي:ا   يط ّلد ياانن هداوافاسداّ نااااااهذااانرجدأاا سدهما

مددهللا جددأا  ي ددااّ لندداافاانهددها ا امه ريدداا ا اددهيخ االمندداااننمدداع.ا هددذااانددذيا يط ّل دد اُيعيددخامددهللاااا

ا 1  ِمعاأاانزَّ اهةاس ملاوماا عااا ااس ملالانز   اهة

 ين ع ددأامدداا     دد ااملرم سدديافاحتلملدد انلفمددأاُيزيددم  افاانلزددايما ااملعا ددر ا انهولمددأااااا

ن نمدد يانلمه يددا اامل ا ددر  .ا هدد امددهللااملندداهواانددضاُ زاددهي خأافاحتلمددأاااملددة.ا ام ددذاااااا

املن وا انذيا ضدع ابل م ملدخافاوهابد :اانل دة ايعمدأامدهللا دقيامزده يا ابنم يدةا هل دةااااااااااا

م ياوأامزه ىامسعاان نمةاُ   زما  اانا درااالضمهللاااملةا    اانزلزلةامهللااخلط ا 

ا 2 امجرا ا ه ا ا ههللابعخهاا  زمماان نمةا  ا ُبنيم ا اُ  رى ا رنمزمةلا يزهمراهذاا

 التوسع: . ب

 مااانه س ام خاغل اال ا روااملرم سيلا   ر ا  را   هايان افا ثندا احتلملد ااا

انهدد اهخ.ام ددخاودداعايه سدد ابددذورااف هدداأااننو يددةااملهعل ددةابانل  ددةاانيللددةاوددسبرامااا

 انعامددألا  ابهعددخاّاال انه ددخيما انهدد   لا احلددذ الاحلانددةاامارابمددةا ان  م ددةااننو يددة

اف ج اامارابمةا  ابعر اآرا ااننو ي اامل هل ةافامز نةامدا.ا سدخاسدل ااملرم سديا يًهدااااااا

 مداايعدر اااالم خاواعايه مأا سدئلةا جيمد اان دااااالفاحتلمل ا سل هاانزشايا اا اه

ن اادخ ا  اان جد ااندذيا رّلاااامزانأااننو اانضا عر ان ابطري ةا  د أاالد اانزدشاياادهللاااااا

ا جيم ااهللا ن ابانهروا انه ضمل.ال  املا ااجا  اال اهذااان ج ا  ا  ِ اال اغ  

 فاس مأا  ضملاهذ اانص ر اسدهعر اان ا ثدةابعد اافمثلدةااند ارّ ااندخااملرم سدياااااااا

افا رواّي اعااحلماسةافبيا اأ:

ب اي:وان  يافاحتلمل ان مياانهااراسوممابهللا ثمأاان ا-  

ــهْ   ــي ِبَيـــــــــــــــــ ــيِني وال ُتوِصـــــــــــــــــ ــاِك َأْوِصـــــــــــــــــ  ُهَنـــــــــــــــــ
ا

ا 2/656  روااملرم سيا

 س ندد ا:ا ُهنيدداِكا   اِ ددمالا اهندداكايهددارابدد ا  ااننمدداعا املهدداعامًعددالا م ضددع ااااااا  

ا 3 يص اال اان ر لا انها امن اوا ااخلطاهلا انعامأامم ا    اِ مال . 

                                                           

ا.212-ا1/211ين ر:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا اأا:ا 1 

ا.21-24:امامعاان ار:اّراسا ا  يةا ّ نمةا ملز مةافاض  اانلزايما ااملعا ر لا ا 2 

ا.2/656:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا اأا 3 
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فاحتلمدددأاان ومددد ا ُهنيددداِكااعااملرم سددديا  سددد ا  اندددذياي  دددرافاانهولمدددأاانزددداب،اا

  ي ايهاراب ا  ااننمداعا املهداعامًعداااااال   اِ مِني لا ماابيمَّهللاي  اا سما ه ا اسما  ار  

 ان  م دةااننو يدةاانددضايشّي داافاان ومدد ااااال.اثدما ضدلا انهدد اامارابمدةا هديا اننصدد  اااا

  عاال هدديا ان رممددة .اومدداا وددرايدد  ااحلددر اانددذياا صددأابدد ا هدد ا وددا ااخلطدداه ااا

اانعامأامم اان عأا    اِ مِني .

  ههللاانه سناهنااانخاا ار ااملرم سيااندضا ورهداافاحتلملد ا هديا ُهنيداكاُيهيداُرااااااا

ب اِ  ااننماعا املهاعامًعا .ام خااسهعمأااملرم سيافا ر  املعن ا ُهنياك افاهذااان مدياا

نيددا ا انه ايددةاانددخيلاااّ نه ددااالدد ااننمدداعلام دداي:ا ا املعندد :افا ندد اان سددياي جددخاان يااااا

لددد ابددديلا ااهمدددخياايلددديَّا اامددداجعليا  يدددا يِ اِ ندددي ا اال حيصدددأاانصددديا املخا مدددةاِمن دددي

ا 1  ي .غ

 عا ُهنيا امهللاافن دا اامل هصدةابام دار ا  ااملهداع.ا هد ااااااا 2  مهللااملعر  اانخااننوا 

  اُيهداراااسما  ار انلمهاعاان ري ام لاال اانزه عافا دأايصد االد اان رممدةلااااا

 سددخاال دد :اُهنيددااا ِسمميدديااامل ددارا ال  ااملهدداعامددهللا مددااهدد ا ددر ا   ابهلمدده اثيددمَّا ُهنيددا

ومددداايه دددخم ااهدددا اانهن مددد  امم ددداي:اهاُهنيددداا  اهُ نيدددالا ِ عاا  رّ اااالجترهددداا ِمدددهللا ا  ا ِ   

ا ع. هينَّاا  اهينَّياابههخيخااننال نل عمخا   ي:اُهنياِن الاملهاعاامله س اسلي:اُهنياك

الا ياِ منئٍذ.[00]ولكهف }ه نَ:ل كَىولىرَالَاَ{ ىل لَه ىولىحَقا و  ن ا عا :اال سخا   يانلنماعاسلمق 
ا و  يااملرم سيافابمياُمزياِم اانعي ازي:ا-

ــا   ــريف ِكَلْيِهمـــــ ــرييف وشـــــ ــو خـــــ  َأْواَلَك َبُنـــــ
 

ــرِ    مِجيًعـــــــــا ومعـــــــــروُف َأَلـــــــــمَّ وُمْنَكـــــــ
 

ا 2/994  روااملرم سيا

  اجيدد ما عاال  س ندد ا:ا ولم مدداا مًعددا اا  ددر اولم مددااالدد اان ددخيامددهللا دد ا  ددرااااا

فعا  ومخاماا ايعر ا امانخ امم .ا انه مم عاجيد م عا  ومدخااااليه عا  ومًخاااما

 لاالد ااماايخ ل اانهفننةامهللااننهرا لاي  ن ع:اس ري ُ اِوهياًبااو ل  لا ي  و لدُياريغم  ااو ل 

 نهدن ما هنعد عامدهللا جدرا اااااالانه ومخ.ا   وابنااان صري عاجيمن عاانهقأالثأاهدذاا

                                                           

ا.651ا–ا2/652ااملصخراانزاب،:ا 1 

لا الد اا236لا235/ا3 رواانرضياال اواممةاابهللااحلاجد لاااا س ابا ي::اين ر:ارضياانخيهللا 2 

ا316احلمخلا ي سنااننايب:ااملعفماان افافا ّ ا ااننو اانعربيلا ا
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و ي اساي:ابيُن اوقااخل مادِرا انه در.اااالاآل راال ااف ياال ا ري،اانه ومخا جيعل ي ابخ  

 ايهصدد ا جيِمماًعددا االدد ااحلدداي.ا وددقايهددا ا  ااملثندد ا  ا عااملعطدد  ا ااملعطدد  االمدد اا

ا 1 انعا ناان ا النننةااملثن  ا احلر 

م دخا عدر  افاااال حبز امااُيلدهي   امهللاانهولمأاانزاب، امه س ااملرم سياملو  اممد ا

ا هي:ال ثنا احتلمل انلم رّا ا  اثقنامزانأافااننو 

 اخلق اب اان صري ا انه مم افا  ومخااننهر . -1

  اراها  مًعا ااانخاسطع اااهللاامضامة. -2

 افاا ااملقممةانإلضامةان   اا معن . وق امهللا -3

 ال 2  مزدد نةا  ومددخااننهددر امددهللااملزددانأااخلقممددةابدد اان صددري ا انهدد مم ااااااا

الومد أاالممذه اان صريهللا ي ا اجيد ما  ومدخااننهدر :اسد ا اوايديا دخ ّ اااااا

ا ِ  .ال ميميهلل الو سدٍيال  اغ ا خ ّ ال   رلا  ي ايال نملة

 د :ااالحلصد ياان اندخ ابدذن اااالننهدر اانيدخ ّ اا مذه اانه مم اج اما  ومدخااا

ا ُ ماُيا ي اًرااو ّل  .ا اسهه خ ااال ا ن اب  ياانهاار:

ــل ذا َرَجـــــــــَب     ــاَقُه َأْن ِقيـــــــ ــه َشـــــــ  لكنَّـــــــ
 

ــبُ     ــِه َرَجــ ــْوليف ك ل ــ ــّدَة َحــ ــَت ِعــ ــا َلْيــ   3 َيــ
 

ام وخا  ي اي ا ه ايهر اب  ن ا ول  ا امخياال اج ام .

ا س ياانهاار:ا-

ــا  َقـــــْد َصـــــّرِت ــَرة  َيْوًمـــــا َأْجَمَعـــ   1 ْالَبكـــ
 

ام وخا ايي اًماا اِب جامي يا ام خيي اال اج ام .ا

 م مدد ا  ددار ا  امزدد نةا اددراهااال مددااِ اددراهااملرم سددياندددا ا مًعدداا االدد ااحلانمددةااا

ا 1   مًعا اانخاسطع اااهللاامضامة.

                                                           

ا.991-ا994/ا2املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا:ا 1 

لا ابددهللاا مددأ:ا ددرواابددهللاا2/151:اين ددر:ا بدد اانيوددا اافي دداري:ااميصددا افامزددانأااخلددق لااا 2 

ا.3/296لا ابهللاههاأ:ا  ضلااملزان ا  ا ن مةاابهللامان لا2/195 ن مةاابهللامان لاال ا

:اهذااان ميامهللاوقأاا خالابهللامزلماااذنيلا ه امهللا  اهخ:اافي اريافااميصا افامزانأا 3 

ا.296/ا3لا ابهللاههاأافا  ضلااملزان لا151/ا2اخلق لا

هدد امدددهللا ددد اهخ:اافي ددداريافااميصدددا افامزدددانأاا:اهددذااانهددداهخاجم ددد يااننزددد ةا  اسانلددد لا ا 1 

ا.195/ا2لا ابهللاا مأافا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان لا2/151اخلق لا
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ممهللاامل رراانخااننوا ا عا جيِمم  امدهللا ن دا اانه ومدخااملعند يانلفمد ااملدذورابهدرطا عاااااااا

ُّاجيِمماُعُ م.امس اا اُ هينا  اضدم ااملشودخااا ُيها ا  اضم ااملشّوخلا  :ا ي  خ أااان 

بددد عا  ضدددم يا  امصدددخراان عدددأاامله دددخأا  اربددديايان دددةاادددهللااملصدددخراامل عددد يااملطلددد،لااااااااااا

اددهللاانه ددر اجيِممدد ياا يصددرا لا  ا  ااسددما دداهرا  اربدديا زدد ام سع دداافااا  :ِاياصيددريمدُي

ِّ.ا  عاس طعدددياادددهللاامضدددامةاُي  يددديلا ددد اس نددد ا عدددا :ااا اااملدددةلا ددد اجيدددا ياجيِممدددُ ااا نددد 

}و لىنَوووو:ىوهَبف  ووووروىى  نَهَوووو:ىىلا  دددد اس ندددد ا عددددا :اا[00]ول]مووووَ }ََ َىاَ] رل وووورنَىنَحَوووو  ىجَم َوووول ى ُّنََّ  ووووَ ى

ا انه خير:اا ُمفاهيِمع  .اللامسعاواييامنص بةامن يةا اربيا ا  [33]ولب]َة  جَم َة:ن

ي دد يااندددخوه راماضدددأاانزددامراني:اا   م ددداا جيِممددد  ااملهددا ا  اانهدددم امههددد عاااا

الودداعااملعندد ا س لدد ااولدد مال  ومددًخاالعندد ا و ددأ امددس ااس لدديا   سد يددأاانر جيدداُياجيِمددماُع م 

ا نماامعنا ا س ل ااجمهمع ا  امه رس .

م ندداكامددر ابدد اس نندداا  س  يددأياانر جيدداُيا مًعددا ا ا   سد يددأياانر جيدداُياجيِمددماُع م لامدددا  س  يددأيااااا

اانر جياُيا مًعا احتهمأامعنم :

}وَ  رب وووروىَفلَووورىوللَوووه ىىاف ي:ا عايهددد عامعندددا ا س لددد ااولددد ملا  ددد ا نددد اس نددد ا عدددا :ااا

}و ووْىى نددماامعنددا ا  بدد ااجمددهمع لا س ندد :االلا املعندد :ا  بدد ااولهددم[35لنوورب ]وجَم َةًوو: 

الا ي:اولهما نماامعنا اجمهمع .[503]وألعَوف اَ:ََاُّهَ:ىولن :  ىَفنِّ ىبََ ر  ىوللاه ىَفلَََك  َىجَم َةً: 

نى َوأى  ل روىى}لَوََََىعَلَوََك  َىج نَو:ح ىََىىىو  ن ا عدا :ااالانثايي:ا عايه عامعنا ا س ل ااجمهمع 

ا   مَّاا   سد يأياانر جاُياجيِمماُع م امقايه عاِ ن االعن اوّل م.لا[65]ولنرب جَم َةً:ىََوَىََشَََّ: ن: 

 معندددداا... اال اخلق ددددةا عاان ددددر ابدددد ا جيممدددد  ا  ااا صددددليابانهددددم ا جيمددددمع ما

 درّ اسدخا هد عاااا املال   م  اامل رّ ا عااملهصلةاب ا ا هد عا   ا  ومدًخاالعند ا ودأ اااا

ا.ا 2  لعن ا و أ ا سخا ه عالعن ا ُمفاهم  

                                                                                                                                                                          

لا الديااحلمدخلا ي سدنااندنايب:ااملعفدمااند افافااااااا293/ا3:اين ر:اابهللاههداأ:ا  ضدلااملزدان لاااا 1 

ا.132ا–ا136 ّ ا ااننو اانعربيلا 

ا.123/ا1معاييااننو لا:اماضأا احلاانزامراني:ا 2 
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 م مدد ا  ددار ا  امزدد نةاافاددا ااااال مددااسدد يااملرم سدديا  وددقايهددا ا  ااملثندد  اااا

  ا هددا ا   ا  اا 1 املقممددةانإلضددامة.ا  وددق امقممددةانإلضددامةان   دداا معندد .اااا

  امعندد اّ عان ددىلاالمعرمددةلامثندد ان   دداا معندد لا دد :ا جيددا ييياِوددق اانددر جل  ا

جددا يياِوقهمدداا.ا سددخا هددا ا ددذ ً اا  امددااي مددخاا ثددن ابه ددر اودداملعط  اااااااا

 املعط  االم لا  :ا ِوقامييادٍخا امدر اجدا  ا.اماف دأا عايهد عااملهدا ا نمد اااااااا

ان   اا ا ًخااورجل .ا ممااجا ا اً ااس ياانهاار:

 ِكـــاَل َأخـــي َوَخِليلـــي واِجـــِدي َعُضـــًدا 
 

ــي   ــاتِ ِفــــ ــاِم اْلُمِلّمــــ ــاِت وِإْلَمــــ   2 الّناِئَبــــ
 

ا

ا وان مياانزاب،اانذيا لل ااملرم سي: -

ــا   ــريف ِكَلْيِهمـــــ ــرييف وشـــــ ــو خـــــ  َأْواَلَك َبُنـــــ
 

ــرِ    مِجيًعـــــــــا ومعـــــــــروُف َأَلـــــــــمَّ وُمْنَكـــــــ
 

ا

 سددخابدد ااملرم سدديا ا عااملعطدد  ا املعطدد  االمدد ا احلددر اانعددا نالنننددةااملثندد  .ااااا

ا هذااياّر.البانهعا نافاس  ااملثن لعن ا عااملها ا نم ا ارا

ا و  يااملرم سيافابميا بيامثامةابهللااارأ: -

 وِإْن َمْنِطــــــــــــــَق َزلَّ عــــــــــــــن َصــــــــــــــاِح 
 

 َتَعّقْبـــــــــــــــــُت آخـــــــــــــــــَر ذا ُمْعَتقـــــــــــــــــْب 
 

ا 2/521 ا روااملرم سيا

ند اممد .ا ار  د اااا ن ا  را  ث  اباانأا اييفنا ال مصأاب اِ عاا ان عأاب  ن ا ميناِطٌ، 

  ز  امدسعاسمدأ:امدِسعاافا ياان علد اايمدأ؟ا هدأا  د ياِ يد اايِمدأامم مدااااااااااااب عأاهذااان اهرا

 مًعددا؟اس لددديي:ا  م دداااملدد امم مدداام دد اسددانغلافعا ّا ا ا ددخ ا اجتددنأا ددر  افا انددةاااااااااا

ا سدماا ا خ لانههلل اان عأااملهمراملاا اي  را ارافا هماماا اُيعاهيدخَّابد لا  عاوداعاااا

ا 3 ير   اب لا ه ا اراانه خير:ا ِ عاامييَّامينِطٌ،اميي ااهللا ا يب .

 انهولمددأاانددذيا  رّ ااملرم سدديانل ومدد ا  ِ عاامينِطددٌ،اميي  امددهللااملزددانأاانددضا ورهددااا

م هأاانه مةايذه  عاا 1 افي اريا هيا اامأاانرم افاا سمااملرم  ابعخا ِ عا اانهر مة .

                                                           

لا انيددن امدد اي:ااملعفددماامل صددأافااننودد اانعربدديلاااا2/59:اين ددر:اابددهللاا مددأ:ا ددرواابددهللاا مددألاااا 1 

ا.254لا اليااحلمخا ي سنااننايب:ااملعفماان افافا ّ ا ااننو اانعربيلا ا1/312

ا.ا2/64انهاهخاف:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان ل:ا 2 

ا.521/ا2محاسةا بيا األا:ااملرم سي:ا روا 3 

ا.615/ا2:ا ب اانيوا اافي اري:ااميصا افامزانأااخلق لا 1 
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 د ااا سمااملرم  ابعخا ِ عا اانهر مةا  اس ن ا ِ عااميياٌخا  ايياآ ِ د  امسيد اير اا  ا ي ا  اا  خ أا

ا.لااااّا نم امهللاان عأامهللاغ ا  خيرامعأ

  ه اان صدري عا  ا يد اير  د ابه دخيرامعدألا انه دخيراممد :اِ عااا  داييامييادٌخلا ان عدأااااااااااا

اامل  را  ز انذن اامل خر.

اير   ابا بهخا .ا ُ ِهيااهللا بيااحلزهللااف  شا ي 

 ههدنامدهللا  ايددااان وداا عاادضاا  هصدارا انه سدد ااندخااملرمسديامر  طددةاااااااا سدخاا

عاانهولمأااننو يانمااان ايةامهللاع ّاانز  افاا  هصاراانخ ا  ا ب س اها  م .ام خاي

 انهرولا   ااان ايةامن ا بايةااملعن اانعاأانألبما .

 ايددذورهااانهدداروا ددرا ةلااالا اانه سدد ومدداان دد ِ ىا عاثيم ددةا سدد اًبااسددخا  ددنا را

 نعددأامددهللا برمهددا:اانهددروا انه ضددملا مدداايعددر اان ااددخ ااننو يددةاانددضايندد لاالم ددااااااااااااا

احلهددمااننودد يلا   ضددملا ج ه ددااامل هل ددةلا يعددر اآرا اانعلمددا ا املددذاه ااننو يددةاااااااا

سدةاا يهر  ا.ا من ااانز  اانهعلممديلاماادخ امدهللاانهدروا انه سد ا  دااهد ا غندا ااحلمااااااااا

ب ع اج اي االمااننو اامل مخ انلخارسا املدهعلم.ا انزد  اانثانداا:ا بدراماانث امدةااننو يدةااااااا

 يددد  اان  اادددخاال مدددااي  دددراانهدددارواث امدددةا  يدددةلا  نددد ااندددخمااينددداسشامزددد نةامددداا

ا اف هاأااننو يةااملهصلةاب ا.

ا

 التعليل: (1

 التعليل يف الفكر النحوي: . أ

  ا بددخامحلددا اامل ددماابددامل ماااالا ايددهما ّ اب ددالانعلددةاهددياانددروهللاانثاندداانل مدداسا

المدد امددهللاالددةاجتمدد ابمن مددا.ام ددياا ددار ااددهللا ان  م ددةااننو يددة اانددضاجتمدد ابدد ااف ددأاااااااا

 امل مااالم  ا ان ر ا امل ما ا انضايهماال ا ساسد اا اطدا ا هدمااف دأانل در .ا مدهللااااااا

سماًسدددااالددد ا ِ ع  ا انعلدددةاا مثلدددةا نددد ا عا   اانناممدددةانلفدددناا نصددد اا سدددما  رمددد ااخلددديا

مسع ا   ا  مخاانخ ندةاالد ا  ومدخااااالااامعةلا  اان  م ةااننو يةا هصأابانخ نةا  ااملعن 

انن ددديلا ا  يع  ا  مدددخاانخ ندددةاالددد ا  ومدددخاامث دددا لا ياِ ع ا انه ومدددخ اهددد ااندددذياجيمددد ا

ا 1 بمن ما.

                                                           

لا  مد ّايداس  :ا  د يااننود اانعربديلا اااااا121:ا   يااننو اانعربديلا ا:اين ر:ا م ّا لة 1 

ا.626
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ن داهر اانل  يدةلا انن د  ااااعااملدراّابانعلدةااننو يدةا   زد اااااا  سخا ودرا  دخاان دا ث اااا

ا 1   اماا را هالا  رواافس اهاانضاجعله ااال امااهياالم  

  ددن اانل ددةااا دداانخراسددا ااننو يددة.ا ان ددر امناابددخ  منددذا عاابددخ  مانعلددةااننو يددةاا

   ز ا  اهرها.ام خاوايياانعلأافا خمةاان  ااخااننو يدةا فا خمدةااننصد  ااندضااااا

م دديا  ضددلاان ااددخ لا  دد  ا صانصدد اا  دديماجممئ ددااااااالاسددهن طيامن دداا لدد ااان  ااددخاا

بهددهل ااانددذياجددا  االمدد لا هدديابعددخا ندد ا ابعددةانلنصدد  ا ااننصدد  ا ابعددةاادداام ددياا

امير اخلصانص ا.جممن ا مز غةان  اهرهاا 

مللمرم  اسد  ااال سخا ه اانعلما ا  ا جياّاالةانهأامااير ي امهللا  هاأا س ااخ

  بخانعمأااسماان ااأاامأامعلد امدااااال نلمفر راغايةلا نلمفن أاهخ ال نلمنص هاالة

ا 2 يز ّغ ا    ل اان  ااخااننو ية.

 اااملممن ااندضاحتدخّااا سخامير اانهعلمأااننو ياب رب امرا ألانهأامر لةامن اامق 

ا 3 ا مهخاّااننملااالا هذ ااملرا أاهي:

ااملر لةااف  :امر لةااننه  ا انهه يهلل.

ااملر لةاانثايمة:امر لةااننم ا ا ر  ا .

ااملر لةاانثانثة:امر لةااننهوا ا مّهار.

ااملر لةاانرابعة:امر لةااملراجعةا ا سه رار.

نهعلمددأافار ايددا ايهدد  ااننودد اانعربدديلا هدد ا  دد راا  ددخ ااملر لددةااف  ابسرها ددا اا

مر لددةااننمدد ا ا ر  ددا اانددضاآ دديا  ول  ددااامّهدداًراااااامحددخاان راهمددخيام ههًودد ا اخللمددأابددهللا

هدد ااندذيا دا ياانهدن  ا ادهق  ااننودا ا هد اااااااااا316 يه ًجاا  م يةلامهللاابهللاانزدراجا ا

هد اانذيا اغااننو اانعربيا م،اانعلألانه دخ اابعدخ امر لدةااااا616 بياان  ا اانعهييا  ا

ارابعةلامم اامراجعةانلعلأا  رجملابمن ا.

                                                           

ا.145ل ايي:ا   يااننو اانعربيلا ااحلخا  ا:ا م 1 

لا126ل161:اين ددر:اي دداّاملددملا زددهلل:اانعلددةااننو يددةابدد اانن ريددةا انهط مدد،ا حبدداامنهدد ر لا اا 2 

ا6  مخاا خالاان را :الأااننو لاحت م،:ا م ّاجاسماانخر يشلام خمةااني ،لا ا

ا12-ا35 زهللامخماااملل :اي ريةاانهعلمأافااننو اانعربياب اان خما ا انيخث لا ين ر:ا:ا 3 
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ر لةااننم ا ا ر  ا الاا  أا نمناامهللاآثارا  يةامهللاا خااخللمأابدهللا محدخااا  همثأام

اهدلا ه اي ايةاان رعاانثاناااافري.125ان راهمخياامله م افا خ ّاسنةا

 ماافامر لةااننهوا ا مّهارام خابخ  ا   رامنذاان درعاانرابد ااافدريا دا   ااااا

اننو اانعربيلابا اهماّاالد ااسده را امداّ اااان ض ا    رامن فمةاي ريةاا اي امهللاي ريةا

اننو اانعربياب ب اب لا   هام لا مزانل لا جننما  افاانهه ااف  ا  سممااوهداهاا

اسم  ي .اماننهوافاهذ ااملر لةاي لةامن فمةا  اانهن  .

هددابعد  اااا332سدنةاااسدوا ااننجداجيااملهد م ااا  سخاي د ا بد اان اسدماا دخانرمحهللابدهللاااااا

ةافاانهعلمددأااننودد ي.ام ددخااسددهن  ااننجدداجياي ريددةاانهعلمددأامددهللااندد اناااااااسددهن اطاي ريددا

   معه ددا.ا سزددماالددأااننودد ا  اثقثددةاااال  ددخ ّهاالاننودد يلامدد  ا يدد ا اانعلددأااننو يددةا

ا 1  انعلأاان ماسمةلا انعلأاااخنمةاانن رية.ال هي:اانعلأاانهعلمممةال ي ا 

مق ااننودا امندذاان درعاانزداب ااافدري.اااااا ماامر لدةااملراجعدةا ا سده رارامهمثلد اا علدااااا

   رااجتاهاعاغل ااال ا امايااننوا افاهذ ااملر لة.ا  خهمااين ا  ا د امداايزدهطم اااا

 ان جدملابمن داافامطد   ا  يدةااامدةاوهدرواامل صدأا بدهللايعدمشلا  درواااااااااااالمهللاانعلأ

ا همدداراالددةاا.ا اآل ددرايددن ا  اانلزددم  يااانهاممددةانلرضددياا سدد ابا يلا همدد ااا امدد ااا

مناس ةا  ا وثرا انزه  ااهللاانعلدأااف درىاومداافاامل هصدرا ا د اانهاممدةا بدهللاااااااا

ااحلاج لا سطرااننخىا بهللاههاأ.

ممداياانهعلمدأااننود يا  ااااال سخا س اهدذاعاا جتاهداعافا سدراالدأااننودا اانزداب  اااااا

نعلدألا ا همداًرااااا سه راراال ااملزه ىاانن ريا انهط م يلا    لاانهعلمأا رجمًوداابد اااا

من الا ه لل ا  صمق املاا  لد ااننودا امدهللاانعلدألا   ضدموا املدااجدا اغامًهدااُم ا يًمدالاااااااااا

ال ا مر ااننوا ا  منهمافاهذ ااملر لةاودابهللااخل  داملا ابدهللايعدمشلا انهيدل ب لا ابدهللااااااا

ا.م ابهللاههاألا غ هال  بيا ماعال انرضي اافس ابا ي الاص  رلا ابهللامان 

 نهدددهللاالانزدددم  يا عاانعلدددأااندددخااننوددد ي اودددث  اا سدددهعمايا افيددد ا اااا  ودددرا

 هي:االدةاادا لا الدةا هد م لا الدةااسده نا لا الدةااااااااالامله  ر امن اا ربعةا اهر عاي ًاا

اسهث ايلا الةامر لا الةا  ومخلا الةا ع ي لا الةاي  لا الدةاي دم لا الدةامحدأااااا

 الةاج املاالسرها جما ر لا الةا ج هاال ااملعن لا الةامهاولةل الةامعاّنةلا الة

                                                           

ا.61ان اسمااننجاجي:ااميهاوافاالأااننو لا ا:ا ب ا 1 
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 الةا  لم لا الةاا هصارلا الةاخت منلا الةاّ نةااحلدايلا الدةا  دألا الدةاحتلمدألاااااا

ا 1  الةا  عارلا الةا هاّلا الةا   .

لاهدديا  ددنا 2 ي دداّاملددملا رّاانددخ الدد اانعمدد أامددسعاانعلددةافااننودد اانعربدديلاومدداا

  ايدددهماب دددااحتخيدددخاان  ددداننااننو يدددةلا يابمددداعااان ددد اهرااننو يدددةا ان  اادددخااننو يدددةلاا

انعقسددا اان وم مددةابدد اانصددمغا امل ددرّا ا دد ايددهما روم  دداافا ددأا  سددانم اّ عاااااااا

ا ا   اأ.ا  ا نةان ر امااخيانناان اس اانل  يابأان اااه ار ا ساًساا اج ااملرااا

 التعليل عند املرزوقي: . ب

حتلمق دد ااننو يددة.امهدداعاوددث ا امدداا ددنجاااددلااملرم سدديابانهعلمددأاانايددةاودد   افا

اف هدداأااننو يددةابددانهعلمق .ام  ددر ا يدد ا اوددث  امددهللاانعلددأ.ا ي  ددرابا سدده را ا عااااااااا

افوثرااسه خاًماافاانهولمأاه اانهعلمأابان اادخ ااننو يدة.اومداار دخ اانخراسدةاالدق ااااااا

 الدددةاّ ندددةااحلددداياالانه  مدددناهددد ةلا الدددةااحلمدددأاالددد ااملعنددد لا الدددةا  دددرىاوعلدددةاان

 الدةااف دألا الدةاااد ارا  ااتدا ر لا الدةاااااااال انهقألا الةا مهللاانل الا الدةااف  ا

اا  هصارلا الةاانن م لا الةاوثر اا سهعماي.

  :ااهمددخااملرم سدديافا علملدد انأل هدداأاالتعليــل بالقواعــد النحويــة أو علــة القواعــد

مهللا قيااسه ران م.ا مهللاافمثلةااندضاااننو يةاال اان  ااخاانضااسهن ط اااننوا ا

ا ههللا عا  ايافاهذااامل اأ:

اس يااملرم سيافاحتلمأابمياانع اسابهللامرّاس: -

ــْنُهمُ    ــِة ِمـــــ ــى للَحِقيقـــــ ــرَّ َوَأْحَمـــــ  َأَكـــــ
 

 وَأْضـــــَرَب ِمّنـــــا بالسُّـــــيوِف اْلقواِنَســـــا    
 

ا 1/111  روااملرم سيا

ّيي االمدد اس ندد اااااا   ي  ضاددريهياِمن ددا ا.ا  اجيدد ما عايهدد عاااا  ايهصدد ا ان دد اِيُا امددهللاِمعاددأ ا

ايهصاب ااهللا   ضاريهي افعا   مدعيأي اانذيايدهماِلدهللاا ا يعاميدُأاِ   افااننهدرا لاو  ند :اُهد ااااااا

ا 3    ازيهلُلاِمنا  ا يجاً ا .

ا

                                                           

ا.13:اجقياانخيهللاانزم  ي:اا س اوافاالما   يااننو لا ا 1 

ا.126:اين ر:اي اّاململا زهلل:اانعلةااننو يةاب اانن ريةا انهط م،لا ا 2 

ا.111/ا1:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 3 
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ا س ن افابميا  ب ا ًرا: -

 ُيَماِصـــــــــُعُه ك ـــــــــل  ُيَشـــــــــج ُع َقْوُمـــــــــهُ 
 

ــْرُبُه َهـــــاَم الِعـــــَدى     ِلُيَشـــــجَّعاَوَمـــــا َضـــ
 

ا 2/193  روااملرم سيا

 جي ما عايه عاس ن ا ُيمياِ دُعُ  ا د ةاِنِهممادااُمزيد  عا  افعامثلد امدهللاافمعدايايهد عااااااااا

  1   ةانلنهر ا  ا  انلمعرمة 

 بدانن را  اانهولددمل اانزدداب  ا هددهللاان دد يابدد عاان  ااددخاانددضاالددأاب دداااملرم سددياا

نأل هاأااننو يةافاانهاهخيهللاانزاب  اس ااخامعر مةاانخااننوا .امانهاهخااف ياايل دأاا

  ع اايهصاهااملعرمةابعخا   مدعيأ اانه همأايه عاب عأام دخرامدهللااسدماانه هدمألا  اجيد ماااااا

ب معأاانه هدمألا  ند افعاهنداكاساادخ ااندخااننودا ا  د ياِ ع ا ا  مدعيدأاااااااااا عايه عاايهصاب 

 ايّلدأافاانهداهخاانثدايياامل سد اامارابديانل عدأاااااااا 2   ااواعااًااا اينص ا   ااننهرا  .

ا 3 بان ااخ اامله  ر ا ااامأابعخااملعار ا   ايلا بعخااننهرا ا  ا  

لد ا وزداهااملههداب  ا هًمداا ا دًخا.اااااا هدياالدةا  د أاااااعلة الشـبه أو التشـبيه:   -

 مددهللا مثله ددااانددخااملرم سدديا علملدد امددهلا أاامضددامةامدد ااملندداّىانهدد   اب ددهلا أاااا

اامضامةام ااملهمرافابمياامر  امهللا  ي  :

 ِلـــُك  ْعـــَوًة َيـــْوَم الشَّـــرى َيـــا َلما    َدَعـــا َد
 

ــة ُيْكَلـــمِ     َومـــن ال ُيَجـــْب عنـــد احلفيظـ
 

ا 1/211  روااملرم سيا

:ا  س ن ا يياان ما ِنٍ  اانقأامم انإلضدامةلا   داام دهليافيد اّ دأاالد امدااهد ااااااااابالقول -

م سدد ااملهددمرلامهمددااُي دددهلا أاامضددامةامدد ااملهددمراوددذن امددهلامدد ااملندداّىاااااا

ا 1 ن س ا ام سع  

لد ااملعند لااايعلأااملرم سيااف هاأااننو يدةافااحلمدأااااعلة احلمل على املعنـى:   -

 ا خالابهللاسي ار :ابميمثأاس ن افاحتلمأا

                                                           

ا.2/193:ااملصخراانزاب،:ا 1 

لا انزددم  ي:ا1/151:اين ددر:ارضددياانددخيهللااننودد ي:ا ددرواانرضددياالدد اواممددةاابددهللااحلاجدد لاااااا 2 

ا.1/22اام لا

ا.564:اابهللاههاأ:اامل للا ا 3 

ا.1/212:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 1 
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ــاِلَع    ِإَذا َشـــــاَلِت اجَلـــــْوزاُء والـــــنَّْجُم َطـــ
 

ــَراِت َمَعـــــــاِبرَ     ــلُّ َمَخاَضـــــــاِت الف ـــــ  َفك ـــــ
 

ا 2/113  روااملرم سيا

  س ند ا  انددنَّفاُما  داِنٌ  اندد ا يِنميددُ ا ِ  يا ام مدأ:ا ِ  يااانددنَّفاُما  داِنٌ  لا اييصاددل لا افعاااملددةااااا

ا  ياهللاب اا  اا بخامم اامهللاِمعألاملاايههمهللامهللامعن اانهرطا اانا .ا  د ي:اآ ِ مد ااامَّ يانضاُي

ميياٌخايي دُمُر.ا ن اسلي:ا  اامييادٌخا مدٌ ا ايصدلل انهند املدااايعطدناالد اس ند ا  يدان ِيااا د اماُ  ااااااااااا

ا 1  يُزهلليا يماق اال ااملعن لاو ي اسمأ:ا ي  ل اانن فاُم 

 هياالةا هصأاب  خا  ا اانعرهام خاواي اا مل عا  اا همداراااعلة التخفيف: -

ا 2 اف نلا  اا ايههللا ن ا ق ابهقم م.

اف هداأااندضا هصدأاباحلدذ لاوهعلملد ا دذ اااااااال يعلأااملرم سيابانه  منلاغ انً داا

اانن عامهللاان عأااملهار ااملرم  افابمياانهاار:

ــُدورِهمِ   ــُدوِني يف ُصــــ ــا الــــــذي َيِجــــ  َأَنــــ
 

ــَدرًا ِمْنهـــــــــــا َواَل َأِردُ   اَل  ــي َصـــــــــ  َأْرِتقـــــــــ
 

ا 1/142  روااملرم سيا

ارم  لنهند اام ضد اافاان عدأاافعاجيدخ يل ااي د ياا عاجيد ااوداعا ييِفدُخ ِييا س ن  ي  ي

ا 3  خت م ا اانن عا ذ 

الدددأااملرم سددديابخ ندددةااحلدددايااحلدددذ افاودددث امدددهللاااعلـــة داللـــة احلـــال والكـــالم:   -

 امل اض .

ا مهللا مثله افا ن امااسان افاحتلمأابميابع ا عرا ابيلدعينا ير:

 َمْغِفــَرًة الظُّْلــِم َأْهــِل ظ ْلــِممــن  َيْجــُزوَن
 

 

ــْن ــاَءِة َوِمـــ ــِل ِإَســـ ــوِء َأْهـــ ــاَنا السُّـــ  ِإْحَســـ
 

ا 1/31  روااملرم سيا

.ا  زدددايا اامسدددا  امدددهللُن عافاددديي ي:اسددداياو يددد  ا ينهصددد اِ  ازيددداًياابمفدددن عاُمهادددميًرالا

ا.ا 1  الم ايخياس ل اان عأافعا جام ذم 

                                                           

ا.111/ا2:ااملصخراانزاب،لا 1 

ا.64:ا ب ااحلزهللا مخاان ر ا :االأااننو لا  2 

ا.1/142ةا بيا األا:ااملرم سي:ا روامحاس 3 

ا.1/31:ااملصخراانزاب،لا 1 
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الأاانهارواب ذ اانعلةابع ااف هاأااننو يةلا مدهللا ند ا علملد ااااعلة أمن اللـبس:   -

  ذ ام ع ياان عأا يي امر ا افاس ياجن ابهللاضرار:

ــهُ   ــليف فِإنَّـــ ــنهْم ِبَفْضـــ ــروا ِمـــ ــْن َيْغُمـــ  َوَمـــ
 

 إذا مـــــــا انَتمـــــــى يف آخـــــــريَن َنِجيـــــــُب 
 

ا 1/312  روااملرم سيا

ي ددد يااملرم سدددي: ا  دددذ ام عددد يا يي اُمدددر ا افيددد ا ايلهددد ا.ا راّا يميدددهللاايي اُمدددُر  لا يااااااا

ا 1 امل ه يامم ما  ااايهم افاغ هماواعاماضق  

 ممااجا اانخااملرم سيافا علمل اب ذ اانعلدةلا علملد ا جد اوزدرا      اااااعلة اأَلوىل:  -

 ُ راس ةابنيااننمعماع:ا فاس ياانهاار

 َُنِعيُمَهــــــــــا الَيــــــــــُدوم ِلــــــــــُدْنَيا َفــــــــــأ فٍّ
 

 َوَتَصـــــــــــرَُّف ِبَنـــــــــــا َتـــــــــــاَراُت ل ـــــــــــُبَتَق 
 

ا 3/1243  روااملرم سيا

ا 2 ي  يااملرم سي:ا  مهللاوزرامقنه ا اانزاون  افعاانهزرامم ا    

 مااالدةااف دأام دخااّلدأاانهدارواب دااانده لصامدهللاانه دا اانزداون ااااااااااااعلة األصل: -

بانهزرلافي ااف ألاومداافا جدام ا جد ابندا ا   ُبدأم ااتدن أاالد اانهزدرافااااااااا

ابمياافسخي:

ــا   ــْن َأُصـــــبُّ علـــــى َقْبَريك مـــ ــُةِمـــ  ُمَداَمـــ
 

ــلُّ ثَ    ــُذوقاها َأُبــــ ــْم َتــــ ــإْن َلــــ ــَرفــــ  ااك َمــــ
 

ا 2/122  روااملرم سيا

فيد اُ دخاغماااالاملرم سي:ا  س ن ا   ُبأم اجي ما عا  نم اال اان دهلا انهدما انهزدراااي  يا

  عاودداعاُمعاريًبددالاممله دديابن ددأااحلروددةاالدد اانعدد ا  اان ددا اسدداوناعلاثددماي ندد االدد ااا

ا 3 انهزرافي ا  أافاانه ا اانزاون لا  اال اان هلاخل ه لا  اال اانهمانق  ا  

ايل أااملرم سديابداا ارا جد ااادرافا ميدنات يٍّ  افاسد يا بدياااااااااانـاورة: علة اجلوار أو  -

 و  اااذني:

ا

                                                           

ا.1/312:ااملصخراانزاب،:ا 1 

ا.3/1241:ااملصخراانزاب،:ا 2 

ا.121/ا2:ااملصخراانزاب،:ا 3 
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ــْت ــِه َحَمَلــــــــ ــُة يف ِبــــــــ ــْزُؤوَدِة َلْيَلــــــــ  َمــــــــ
 

 َلـــــِلْحُي َلـــــْم ِنَطاِقَهـــــا َوَعْقـــــُد َكْرَهـــــًا 
 

ا 1/12  روااملرم سيا

ا 1 ي  ي:ا  جي ما عايه عاا رار اال ااا ارلا ه افااحل م ةانلمر   

ايّلأاب اا ذ ا ر ااادرلا  ااا صدأابددا   عا ااخل م دةا انهدخيخ لاااااااعلة االختصار: -

انط ياانهقأاب الافابمياان هأابهللاانع اسابهللااه ةابهللا بياا :

ــِرَمك مْ  ــا وُنْكـــــ ــوا َأْن ُتِهْيُنونـــــ  ال َتْطَمُعـــــ
 

ــا    ــنك م وُتْؤُذونـــــــ ــفَّ األذى عـــــــ  َوَأْن نك ـــــــ
 

ا 1/221  روااملرم سيا

     ددأاان عددأابن زدد امددهللاّ عاف افعا   عا ااخل م ددةا انهددخيخ ا  ااااااملرم سددي:اي دد ي

ا 2 ا صأاب اا ر  ااارا يُزهللا ذم اانط ياانهقأاب ا 

   ر االةاانن م اانخااملرم سيافا ثنا احتلمل ابميامياّاافافم:اعلة النقيم: -

 َأْنـــــُتمُ  َنَمـــــ  َأْنـــــُتُم ِإّنـــــا َنِســـــْيَنا    َوَمـــــْن
 

ــرِ    ــِح األعاِصـــــ ــْن َأي  ريـــــ ــُم ِمـــــ  َوِرِيُحك ـــــ
 

ا 3/1539  روااملرم سي

ا

  عا ايهدهللامدهللا  مدعيداياانهد ا اندم   افيد اااااااال أاب اا ج ا علم،اان عأا ييِزمانيام خاايّل

ا 3   جارياجمرىاي مه لا ه اايريميا  ور .

الايّلأااملرم سياوثً ااب دذ اانعلدةااحلدذ افابداها انندخا  اااااا:علة كثرة االستعمال -

اانهزددرافعااغقِأيددا دد افاحيددذ و  ندد :ا    ااودداعايددا اامضددامةافااملندداّىاا

ابداهااانندخا اا بداهالا ه انهند يهللااهدذاان اهاافاحيدذ اامدااام سد اا اس االم ل ه اخيي

ا 1  ا سهعمايانهثر ا ذ 

                                                           

ا.1/11:ااملصخراانزاب،:ا 1 

ا.1/221:ااملصخراانزاب،:ا 2 

ا.3/1539:ااملصخراانزاب،:ا 3 

ا.1193/ا3:ااملصخراانزاب،:ا 1 
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ّيرمااندخَّاِمِنما  ااااااا ال سخاجا ا علمل ابهثدر اا سدهعمايافاغد ابداهاانندخا لاو  ند :ا لا

  عاوددداعافااف ددأامصدددخرا ام ددخاندددنأاهدددذااامل ضدد ا جدددرىاانهلمددةابددد اوثدددر اااااالم ددخيرما

ا 1 ا سهعماياجمرى:ا لا يماُرك 

اننود يااندخااا ال اهذاامسي ا ههللاان  يا عاانهعلمأا ثدأاادةا ساسدمةافاانهولمدأااااا

املرم سي.ا  ثليام خر اانهداروا عاجيعدأاانهعلمدأايزد ابانهولمدأاّ عااضدطراها  ا ع مدخاااااااا

ا  ا هلن.ام خا من ا علمق  ااننو يةابان زا ةا انز  نة.

ّااا عايهد عافاا ا  نعأاانعلأاانضاضمن اااملرم سيافاحتلمل ا عهداامهدر ااندذيا را

هدد ا   اا121  ااافدريااالمدا اان درعااخلداماااااالد ااندرغما يد امدهللااااااانهولمأااننو يلام  

مةا ي ا ايه ثرالاا  ثرابد االمدا اانل دةامدهللاان لزد ةا املنطد،.املدماي د  ابانن ريدةاان لزد اااااااااا

ي ر ا وثرابزدا ةا  ضد ً ا.امهداعاي دخ امدهللا ران داااااااااال اانعلألا   ااواييان امم ا

اانددنصاانددذيايهددرولاا  علمددأاان جدد اانددذياجددا افااال  زدد ااف هدداأا ان دد اهرااننو يددةاا

  علمددأابعدد ااف جدد اااددانن ام مًنددااسدد  ااددخأاج امهددا.اومددااودداعاي ددخ امددهللا علمق دد اا

انهث امهللا  ج اانهولمأابماعااملعن ا  ثران .

ا

 التأويل: (4

 التأويل يف الفكر النحوي: . أ

 ايدذورا  دخامدهللااننودا لاومداابدد ابعد اان دا ث لان دىاانه  يدأافامشن ددا  ملاااااااااا

  عاواي اا ارس ي افا ط م ا  مااننو ية.ا  ا ا  جخاهذ اانهلمةافامشن دا اسدم  ي ااا

ابدهللاا  ان را ا اف  شلاثمامهللا قهمامهللااننوا امر ًراابامليّا اننجاجا  بياالياان ارسيا

ا رعاانزاب ا انثامهلل.جلا غ هما ه ا ا اان

 نعأااننصاانذياُ ِجخيامم ان ىاانه  يألاه اماار ا اانزم  يااهللا بيا ماعافا درواا

ثدماجدا ا دي ااااالانهز مأ:اسايا ب ا ماع:ا انه  يأا  داايزد غا  ااوايدياااداّ االد ا دي اااااا

ا 2 خياننااااّ اممه  ي 

                                                           

ا.1411/ا3انزاب،:ا:ااملصخرا 1 

ا.51:اانزم  ي:اا س اوافاالما   يااننو لا ا 2 
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ن  اادخااننو يدةااندضاااا ب ا  خاان دا ث ا عااملدراّابااداّ لافاودقأا بديا مداعلا ااااااا

يلهنأاب اااننوا لامس ااا طخأايصاب ااخ ا  يةاامدخااننودا ا  ا   يدأااندنصالداايه د،ااااااا

ا 1  اانل  ي   مذه  مااننو يا

 م خا ضد ااننودا ا سدااانن ريدةااننو يدةا ي ريدةاانعامدألانه زد اان د اهراانل  يدةااااااااااا

اددذ ااف دد يا ان  ااددخلااا  زددً اامنط ًمددالاحبمددااختهدد اافسددانم ا ان اومدد اانل  يددةاا

 نههللا  ر افاانل ةا سانم ا  راوم ا ا   دأامداا ضدع ااننودا امدهللا  د يا س اادخلاااااااا

ا 2 ملف ااننوا ا  اانه  يأانهيزه ممااماهذ ااف  يلامقاخيرجاان اا يا روم  .

  اي واااننوا اانه  يأاحبًثاام ا ًراا ه امهللا ننامدن مافااف د يااننو يدة.اي د يااااا

امخ:ا  اي واااننوا ام ض  اانه  يأاحبًثاام ا ًراافاوه ا   يااننو لا رلدااا مخا

واعاانز  افا ن ا عاانه  يأا ايه ذان ا  ر امزه لةافا  هداعاانخارسد او هدر اااا

م ددخا   دد اام دداهر اّ عا عايربطدد اا لدد اامل دداهرابعهدد اابددان ع ااآل ددرااالان مدداسامددثق 

 ي دماااهدي ااانه  يدأا ثدًراانهدي ااااااا–ممماا  هللاا– جيمع هااحتياان اعا ا خ.ا منه اهذاا

 امدأاانن درااندذهلااملد افاااااالآ رلاااهي  ام  ًراافمهارااننو ااف رىااندضا ج هد اا

ىلا نذن اايصر ااننودا ا هد ااف د نم عاادهللااااا  ارهالاماسه وأاانه  يأابذن ا اسههر

ا 3 احلخيااان اال ا ي ا  أا  يان اّ ر اان عايافاوث امهللاسهاياااننو ا مزانل  

 هدديا ددخ رافاملدد امحددأاالغدد ا يدد ا دداايان  ددةاانه  يددأافامشن ددا ااننودد ااملهدد  ر 

ا .1 نهصوملااملعن لا  ااف أااننو يالاننصاال اغ ا اهر 

نيدخث عاالد ا عاانه  يدأااندخهماهد امداامارسد ااننودا امدهللاختدرجي مااااااااااا يهاّاجيم اا

اننصدد  ا    يلدد ااودديا ه دد،امدد ا  دد املاسددايا محددخاا ددخان  ار:ا انه  يددأاهدد امحددأااااااااا

ا 5 ان  اهراانل  يةاال اغ اان اهرانله مم،اب ا سانم اانل ةا س ااخااننو  .

                                                           

ا11راهناّي:ا اهر اانه  يأافا اراهاان رآعاانهريملا :ا مخاا خاان اّ 1 

ا رسانةاالممة .ا14:انمنااال اااراو:اانيم   افاانخرسااننو ي:ا  2 

ا.169ل امها ا ض  االماانل ةااحلخيافاي راننوا ا ر ياابهللاا   يااننو اانعربي:امخ:ا مخ 3 

ا.1/12:اين ر:اا خان هاوااحلم م:اانه  يأااننو يافاان رآعاانهريملا 1 

لا ين ددر:انمنددااااددراو:اانيمدد   افا56:ا محددخاا ددخان  ار:ا دداهر اانه  يددأا  ددله اابانل ددةلا اا 5 

ا.ا11انخرسااننو يلا 
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ااملزدهن طةاا ان  اادخااسمزدةانأل يعر اانه  يأاب ي :ا انن أامهللامصملاانهقأا ان  دااا

اهدذ اباملق  دةا انرمد،اااانه امد،اا   جم  داااخترجي داااالد ااانصدوموةل انعمأاااننصد  اامهلل

ّ يا  ا ان  ااددخلال ااافسمزددة ا  ا ددوه ااناددةااماان  ااددخل   ا  ا  ددم ااهذاانه جمدداايددش

ا 1  .ا راّها

ا

 التأويل عند املرزوقي: . ب

افسددل هاانل دد ياانددذياي ددخأاممدد لا مددهللاامددهللااملعددر  ا عاانهددعراندد ا  معددةا ا ددةافاا

يهندددا ياجاي ددد ااننوددد يابانهولمدددأايهددد عاحباجدددةا  اا اهمددداّاالددد اانه  يدددأ.ا سدددخاامدددخااا

فا ا ندددةامنددد انله ممددد،ابددد ااالاملرم سددديا  ا   يدددأااف دددعارااندددضا يّلدددأابعددد ا ن ا  ددداااا

ااننص  اانهعريةا ان  ااخااننو ية.

املرم سدديامددهللا ددقياافسددانم اافربعددةا  هددهللاّراسددةا سددانم اانه  يددأااننودد ياانددخا

لا هدي:اانه  يدأااباحلدذ ا انه دخيرلا انه  يدأاااااا 2 الديا بد ااملهدارأااانله  يألاانضا ورهدااا

ا انه  يأاباننياّ لا انه  يأاب س  اانهقأام س اامل رّ.الباحلمأاال ااملعن 

ا

 التأويل باحلذف والتقدير:-2

  االانهلما اانضا ذميامهللااننصاانل د يايه عاانه  يأاباحلذ ا انه خيرابسااّ ا

انضاي   ااننوا ا عا هد عام جد ّ لانمهد عاي داأاااملدةاانعربمدةامه ام  داا ان  اادخااااااااا

اامل رر .

ّا  فاال فامهعل دددددا اامسدددددناّال ي  دددددراانه  يدددددأاباحلدددددذ ا انه دددددخيراف:اامسدددددنا

ا فاافّ ا .الافسانم 

ي اادد اانزدداب ة.ام مدداااحلددذ ااااياب باحلددذ ا انه ددخيراانددخااملرم سدداااا يهثددراانه  يددأا

 انه ددخيرافاامسددناّام دد ايهددمأاروددلاااملددةاا امددةا  اان علمددةاافساسددم :اامل هددخ اااااااا

ا اخليلا ان عأا ان ااأ.

                                                           

ا11 :انمنااااراو:اانيم   افاانخرسااننو يلا 1 

ا.211:االيا ب ااملهارألافا   ياانه ه ااننو يلا  2 
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 اسهعمأااملرم سياانه  يأاال اامسناّافاودث امدهللاحتلمق د لا مدهللاافمثلدةاالد ااااااا 

ا ن :

ا   يل ا ذ اامل هخ افابميااملهّلما: -

 َتـــــــــَر َأّن املـــــــــْرَء َرْهـــــــــُن َمِنيَّـــــــــةُ َأَلـــــــــم 
 

 َصـــِرْيَع ِلَعـــايف الط ْيـــِر أو َســـْوف ُيـــْرَمس  
 

ا 2/651  روااملرم سيا

ام هدخ اا دياايهد عااآ رل ه  عا ج ارمع ااحلايل فاال   يِرياُ  ااينهص ا جي م ع 

ا. 1  ه  ري ا ذ  لو ي 

ا    يل ا ذ اان عأا ان ااأافابمياان عماابهللا ريا: -

ــا    ــهاًل وَمْرحًبـــ ــاًل وســـ ــا أهـــ ــُت هلـــ  َفق ْلـــ
 

 َفـــــــــَردَّْت بتأهيـــــــــليف َوَســـــــــْهليف وَمْرَحـــــــــُب 
 

ا 1/322  روااملرم سيا

  هاددق ا  اغ ريبددا يلا سيدد اق اِمددهلليايياماددو يدد اسدداي:ا   يامهددمراب عددأ ا هددق  ا ايهصدد ي دد ي:ا 

ا 2  ري ً اامهللاافماوهللا اضيم   ا .الاملناميا ا يناًيا

 امسددناّامههددمأاامل عدد يابدد ا املهددا ا ااددارا اتددر را انصدد ةا  ااا  مدداامهعل ددا ا

امل  دد  .ا سددخا    يااملرم سدديا لدد ااملهعل ددا لا سددخ راانيددذ  ا.امممددااُ ددِذ اممدد ااااا

اامل ع يا   ن اانهاروابانه خيراس يااملثلمابهللاامر:

ــوَل َناِصــــــــُره     ــْن َتُنــــــ ــُرَؤ ِمــــــ ــي امــــــ  ِإّنــــــ
 

ــا احتملــــــوا     ــَل يف احل ــــــروِب مــــ  ُمْحَتِمــــ
 

ا 1/114  روااملرم سيا

ا 3 ي  ي:ا مااا همل ا ا راّ:امااا همل  لاموذ اامل ع يانط ياانصلة .

  سممااملها ا نم ام ام لا   ن اانهداروابه دخيراانيدذ  ااااال ممااُ ِذ امم ااملها 

ابمياانهاار:

ــْن َوْبـــــــريف وواِلـــــــِدهِ     ــْؤُم َأْكَثـــــــُر ِمـــــ  اللُّـــــ
 

ــا       ــريف ومـــ ــْن َوْبـــ ــَرُم ِمـــ ــْؤم َأْكـــ  َوَلـــــَداوالّلـــ
 

ا 1/219  روااملرم سيا

                                                           

ا2/651:ااملرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأاا 1 
ا.ا1/322ااملصخراانزاب،:ااملرم سي:ا 2 

ا.1/114ااملصخراانزاب،:ااملرم سي:ا 3 
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ي  يااملرم سي:ا ا...ام خاُ ِذ ااملها ا   سممااملها ا نم ام ام لاو يد اسداي:اانلدشأاااا

ا 1  ورأامهللا  ق ا يبار ا   ق ا انِخ  .

 مدداافاافسددانم ام ددخاودداعاانه  يددأايهددمأا  ددخيرااامددألاوفدد اهاانهددرطا  اا  

املنددداّىاانيدددذ  لا اندددمم اااان زدددملا  ا  دددخيراجدددن امدددهللاافسدددل هلاوه دددخيرااااا

ااملهمر لا اخليابعخا ن   .

امممااجا امم اانهرطامهللاغ اج اهام خر ااملرم سياس يااملزا رابهللاهنخ:ا-

 َلّمـــــــا َرَأْيـــــــُت النـــــــاَس َهـــــــرُّوا ِفْتنــــــــةً    
 

 َعْميـــــــــــاَء ُتوَقـــــــــــُد ناُرهـــــــــــا وُتَســــــــــــعَّرُ    
 

ا 1/161  روااملرم سيا

هندداا ددذ  ايددخياالمدد اانهددقألاو يدد اسدداي:اااااي دد يا:ا ا جدد اُهان م ددااُمناهي  ددُرلا هدد اا

ا 2 ايا   يهناااهللاانن  ِ امم اا احل رياكلاننن راما اا ه ع .

ا مماا ذ امم ااملناّىا س خر اانهارواس ياانصمةابهللاا خالاان ه ي: -

ــدُ   َأال َيـــــــــــا َحّبـــــــــــذا َنَفَحـــــــــــاُت َنْجـــــــــ
 

 وَريَّــــــــــــــا َرْوِضــــــــــــــِه ِغــــــــــــــبَّ الِقطــــــــــــــاِر 
 

ا 3/1211  روااملرم سيا

ي دد ي:ا  املندداّىافاييدداا ي  ددذاا ددذ  او يدد اسدداي:ايددااسدد ِأا  ايدداايدداسلا ي  ددذااي ودداُ اا

ا 3  خ .

 ال  ماااحلدذ ا انه دخيرافاافّ ا امهداعا ثدأا ّ ا اودث  لاوودر  ااادرااااااا

ا    عا ااننا  ةلا ا س خا اس أاان عأااملاضيلاوم...

امياّاانع زي: مماا ذ امم ا ر ااارا   ن اانهاروابمياانربم ابهللاا-

ــَداَة  ــا َغــــــــــــ ــ َل الر بــــــــــــ ــَرْرَت بــــــــــــ  َمــــــــــــ
 

ــا   ِب  ــالرْكميف َأْن ُتْلِجمــــــــ ــُل بــــــــ  ُتْعَجــــــــ
 

ا 2/115  روااملرم سيا

م ويذ اااارا   يدأااالي  يا:ا ا واعاان اج ا عايي   يياُ عافيُأابانرَّودِ ااهللا  عااُ لدِفمي

ا 1 انِ عأام عيِمأ .

                                                           

ا.1/254ااملصخراانزاب،:ااملرم سي:ا 1 

ا.1/161ااملصخراانزاب،:املرم سي:ا 2 

ا.ا3/1212ااملصخراانزاب،:املرم سي:ا 3 

ا.ا2/116ااملصخراانزاب،:املرم سي:ا 1 
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اهنخ:ا ممااس خ ر امم ا   عا ااننا  ةاس يامزا رابهلل -

 َغــــَدَرَت َجِذميــــة  َغــــري َأّنــــي َلــــْم َأك ــــْن
 

 َأَبـــــــــــــًدا أل ولـــــــــــــَف َغـــــــــــــْدَرًة َأْثـــــــــــــَواِبي 
 

ا 1/131  روااملرم سيا

ي دد يااملرم سددي:ا ام   م ددااس ندد ا ن ددماا  و ددهللااف  ِنددني امددانقأاممدد ا أاااودد ّلا ايهصدداهاااااا

ا 1 ان عأاب عامهمر ابمن ا ب اانقأ .

 املعن :انه  يأاباحلمأاال ا-2

احلمأاال ااملعن امهللا هما سانم ا   يأااننص  اامل ان ةانل  ااخ.اي د ياابدهللاجدل:اااا

  هدد اغدد رامددهللاانعربمددةابعمددخا مددذه ايدداموامزددمل.ا سددخا رّابدد اان ددرآعا مصددملاانهددقأااااااا

  ذو ااملشيالا  ص رامعند اان ا دخافاااماادةااااالمنث ًراا من  ًمالاوه يماااملذور

محأاانثايياال ان ىاسخايهد عاالمد ااف يلا  دق اوداعا ند ااااااا اامااةافاان ا خا ف

ا 2   امرًاا .الانل ى

 ِ ع ااحلمأاالد ااملعند امدهللااملزدانأااندضا دخياالد اسدعةاانعربمدةا الد ا در اانعدرهااااااااااااا

ال اهذ اانزعةاانضاجتعدأاانل دةا م يدةا صدللانلهعد  اادهللا غدرا ااننداسافا مدا  مامدهللااااااااااا

ا 3 ّ عا ّي اانه اس .

الفاافسددانم لا احلمددأافاافن ددا ال ها سزدداًماااددخ امثددأ:ااحلمددأافسدد يهددماهددذاا

ا 1  انههم لا احلمأاال اانه هم .

 ي  راانخااملرم سيااسهعمان انله  يأاباحلمأاال ااملعن افاوث امدهللاافبمدا ااندضاااا

ا ر  ا.ا مهللاافمثلةاانضا رّ اانخ امر  طةاب ذ اانزمة:

مددااُ ِمددأاممدد اافمددراالدد ااخلدديلا  ندد افاسدد ياااا مندد محــل أســلوب علــى أســلوب:  -

 ُ   ا ابهللايخبية:
ا

                                                           

ا.ا1/131:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا اأا 1 

ا.ا2/111:اابهللاجل:ااخلصانصلا 2 

ا.16:ا مخامهأاانخ بمل:اّنمأاان ااخ ااننو يةاانخاس م ي لا ا 3 

لا نمنددداااادددراو:اا1165/ا2انهدددريمل:اين دددر:اا دددخان هاوااحلمددد م:اانه  يدددأااننوددد يافاان دددرآعااااا 1 

ا.124انيم   افاانخرسااننو يلا 
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ــا   َوأََْبِغـــــــــــــــــــْم ِإلـــــــــــــــــــيَّ بِإْتَيانهـــــــــــــــــ
 

ــعُ    ــها أ ْدَفـــــــــــــ ــم َأْنَســـــــــــــ ــا َلـــــــــــــ  ِإذا أنـــــــــــــ
 

ا 2/621  روااملرم سيا

ي  يااملرم سي:ا س ن ا  ي  باِ د ااِ نديَّابِس امياي دا ا  سادُهع ياممد ابندا اافمدرانل ديلافعامعندا اااااااااا

ا 1  انهعف ا ي يٌرا...او ي اساي:ابيُ  ياِ  اماُي ااِ ني اِجًخا .انهعف ا

 هدد امددااُيزددم ابانههددم لاوومددأاان عددأاااااااامحــل فعــل علــى معنــى فعــل آخــر:       -

ّاُا اك افاس يا مأ: ا   يا دم  امعن ا   

ــا    ــْزَداَد ل ْؤًمــــ ــْي َتــــ ــك كــــ ــا َأْنِفْيــــ  َفَمــــ
 

 ِلَأْلـــــــــــــــــَأم ِمـــــــــــــــــْن َأِبْيـــــــــــــــــك َواَل َأَذاّل 
 

ا 1/311املرم سيا  روا

ّاُادد ك لااا ي دد يا:ا  جيدد ما عاُيواميددأاانهددقأاممدد االدد ااملعندد لام ُمهيصيدد َّرا   ياِ مدد  ابدددا   

ا 2  ُيعيخَّىا عخيه  .

ا من امحأا ِمهللا امعن ا ِمنذا افاس ياانيجابهللامز ر:امحل أداة مكان أداة: -

 َترْكَنـــــــا َقْوَمنـــــــا ِمـــــــْن َحـــــــْرِب َعـــــــاميف 
 

 ِلأَلْمــــــــــــِر الشَّــــــــــــَتاتِ َأال َيــــــــــــا َقــــــــــــْوِم   
 

ا 1/361  روااملرم سيا

ا 3 في افااملهاعامثل افااننماع .ال  س ن ا ِمهللاا يراِهااياأ  اجيعيأيا ِمهللا ابيخييا ُمناُذ 

ــادة:  - ــل بالزيـ  هددد افاميددداّ ااحلدددر  لا ميددداّ اافمعدددايلا ميددداّ اافادددا .اااااالتأويـ

  وثددرامدداا  ددرافا ددروااملرم سدديامددهللا   يددأاباننيدداّ لاِ يَّمددااودداعافاافّ ا .اااا

ا انق أ .ال  ِمهللا ل  ما ل ا ان ا  ال ا انقأ ال ا ان ا  ال من اامياّ ا ِ عا 

ا:ام خا   ياانهاروامياّ ا ِ عا افاس يا بياو  اااذني: -

 مــــــــــا ِإْن َيَمــــــــــسُّ األرَض ِإال  َجاِنــــــــــَب 
 

ــِل     ــّي امِلْحَمــــ ــاِق َطــــ ــْرُف الّســــ  ِمْنــــــه وَحــــ
 

ا 1/94  روااملرم سيا

ا 1 ميخانه ومخاانن ي .ال ِ عا

                                                           

ا.ا2/621:ااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األا 1 

ا.ا1/311:ااملصخراانزاب،:ا 2 

ا.ا1/361لااملصخراانزاب،:ا 3 

ا.ا1/94لااملصخراانزاب،:ا 1 
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ا مماا   ن ا يًهاامياّ اان ا افا م فيا ييا افابمياامر ابهللامعخايهرها: -

اَفَجاَشـــــــْت ِإلـــــــيَّ الـــــــّنْفُس َأّوَل َمــــــــّرةُ   
ا

اُردَّْتعلىَمْكُروِههافاْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَقرَِّتوا
ا

ا 1/151  روااملرم سيا

فاسددد ياانهددد مم ا  بددديااحلزدددهللاااال  جيددد ما عايهددد عاان دددا افا م فيا يددديا اماندددخ اا

ا 1 اف  شلا يه عاجا ياج اًبااِنل م ا .

 مم ا ش يا لةال رّايهد عاند ام ضدع امدهللااااااالتأويل بوقوع الكالم موقع املفرد: -

ااماراه.ا سخا ه عامز  سةاحبر امصخريا  اغ امز  سة.

الم مددااااملددةاغدد ااملزدد  سةاحبددر امصددخرياممندد امدداا   ندد ااملرم سددياباحلددايااااااااا -

اوه  يأا  يس خااسياي افابمياسي ار ابهللاامر اان  عزي:

اأتْنســـى ِدَفـــاِعي َعْنـــَك إْذ َأْنـــَت ُمْســـَلَم
ا

ــرُ  ا ــاَل مــــــن ُذلٍّ عليــــــك َقَراِقــــ ــْد َســــ اَوَقــــ
ا

ا 1/232  روااملرم سيا

ا

ا 2 ي  ي:ا  س ن ا  يس خااسيايي افامي اض ااحلايلا يا  سال ماييا ي يايا ن  .

ُّ افاس ياِ  اأاان  نياِري :ال من اماا    ن اباخلي - اوه  يأا  ي دِرُس ااافُس 

ــنْ   ــُة غ ِلُبـــــــــوا، ولكـــــــ ــْن ِذل ـــــــ ــا َعـــــــ اَوَمـــــــ
ا

اَكــــــــَذاَك األ ْســــــــُد َتْفِرُســــــــها األُســــــــوُدا
ا

ا 2/614  روااملرم سيا

ُّافام ضددد ااخلددديلا ودددذاكافا ي ددد ي:ا ا ف سادددُخامر  ددد ابا بهدددخا لا  ي دِرُسددد ااافُسددد 

ا 3 م ض ااحلايلا انه خير:ا نِههللَّااف ساخيا ي دِرُس اااف ساُخاوذن لا يا  ماثيا اِنميهللااس هيل يا .

ممن ا   يدأااملرم سديااملصدخرااملدش يابدخ  افابمدياااااااالاملز  سةاحبر امصخري  مااااملةا -

ا سوا ابهللا لن:

ــا    ــمَّ بهــــ ــا َأْن ُيِلــــ ــَر َيْوًمــــ ــاِذُر الَفْقــــ اأ َحــــ
ا

ــْهَيَفا ــ ْنَعَرْتالس ـــ َكِتـ اِمَضـــَو ىَلـــَعميف حْلـ
ا

ا 1/213  روااملرم سيا

                                                           

ا.ا1/159لااملصخراانزاب،:ا 1 

ا.ا1/232لااملصخراانزاب،ا: 2 

ا.ا2/611لاانزاب،ااملصخر:ا 3 
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 املعن :ا   ياِ ُراِ ندميداأاان  دراب دااااا س ن ا   عااُيلمَّاب ا ام ضع اييصا اال اان خيامهللاان  ر.ا

ِّما اب لامهنا ن امهللا ا الهللا ا  .اودِهنيام يي ا 1 انز هيراايم هللا ا

ا من اماا   ن ا ر امماعلاوه  يأا مياا  ميماهللي افاس يا يض اوابهللا ااامأ: -

اَذِرْيــــــــين َمــــــــا َأَمْمــــــــَن َبَنــــــــاِت َنْعــــــــشيف 
ا

ــالط  ِمـــــــنا ــذي ِفْيـــــ ــَيْن الـــــ ــْي اُبَتـــــ ااًلَلـــــ
ا

ا 2/611  روااملرم سيا

م  دالافعاا مدا امد اان عدأافا  دخيراااااا اييصاٌ اال اان ر لا ياُمخ  ا    م ض ا مياا  ميماهللي

ا 2 مصخراُ ِذ ااسمااننماعامع  .

 ههذاايه  ا عاانه  يأا  عاواعا  جخ االما ااننود انله ممد،ابد ااندنصا ان  اادخاااااا

 يًهداافاودث امدهللاافبمدا ااندضا در  اامبدرامااااااااامل رر لا   ا عااملرم سياواعايعمدخا نمد ااا

ااملعن ا   ضمو .

ا

 االستشهاد: (3

 االستشهاد عند النحاة: . أ
 هدذاااملزدم  اهد اانهداهخاالد ا دوةاان اادخ اااااااااليعخاانزما ااف دأافا  عمدخاانل دةااا

مفداابد اااندخيارااااال سخاا هأاانهاهخاانخاالمانناااف انأامهايةا ناس اسممه الاملزهن طة

  مه اافا ن اسن ااخيخ ا ر ااال اانزما االنم  ذ اامهللاانعرهااخللصالحبثااان 

 ا دددةابعدددخا عاادددر اال ب دددذاا ددد ااندددر ا ا ااننودددا اودددث اامدددهللاانهددد اهخال ااملهدددام ة

افاددراهاسممددةامدداا لهدد عا ودداعانلهدداهخامهايددةارممعددةاانددخااانعددرها هدد ا عابعهدد ماا

اي  يا:ا اانهاهخافاالمااننو اه ااننو ا .

  ان مداعااخلدر جاااال  م ةاانهاهخاب يد ايد  يانه ريدراساادخ اجننمدةامهندام امم داااااااا  يما

 ندددذاا مزددد ااننودددا اادددهللااال مدددااان  اادددخاانهلمدددةامدددقاحتهددداجاا ا ددداهخااالادددهللااف دددأ

                                                           

ا.ا1/213لااملصخراانزاب،:ا 1 

ا.ا2/611لااملصخراانزاب،:ا 2 
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 ا يد امرمد  لا  ايزههد خ ااالد ااامدةاامل هدخ لا  ااااااا لا سهه اّاال اان ااأاب ي ااسدما

ا. 1 ال او ي امعرمة...اا 

  ن زماانهد اهخااالب امث ا اسااخ ا  يةا ش يانخااننوا اه ااننصاانذياُيمانهاهخا

 اثقثددةا سزددداأ:اان ددرآعاانهدددريما اسرا ا دد لا احلدددخيااانهددرينلا ودددقأااااا املزددم اةاا

 انعره.

  :م ددماال ا ددق ابدد اانعلمددا افا فمددةاانددنصاان رآيدديااااالقــرآن الكــريم وقراءاتــه

هد ا رلا   عد ااالد ا ق  د ابدانطر ااااااجممع عاال ا ي ااننصاانعربدياانصدوملااملاا

 ادخ  اان هد افااملر  دةااااالانضا  أا نمندااب داافاافّا ا ااحلرودا ا اانزدهنا اااا

 مدااان درآعامهدأامداااااا انعلماامهللاوقأاانعرهامصا ةا   ثم اا.اي د ياانزدم  ي:ااا

 رّا يدد اسددري ابدد اجدداماا  هفدداجابدد افاانعربمددةاسدد ا اودداعامهدد ا را ا أا  دداّا ا أاااا

  ايهذا  خامهللامه خميااننوا ا  امه  ري مااهللااخاان درآعاانهدريمااا 2 .  ا ا  

ال ال ااننص  اانعربمةار  ةافاا اهماّاالم ا سه ق اس ااخاودقأاانعدرهاا

  ا ي ماا هل  اافامز نةاان را ا ا.امان ع اس دأاا  هفداجابدان را ا اان رآيمدةااااا

  3 ن را ا اانها  .س ا اواييا وموةا  ا ا  ا.ا اان ع اااآل رارّاا
  : ودددقأارسددد ياالااحلـــديث الشـــريفهددد ااندددذر  افاان صدددا ةا اان ايدددةافااا

 حيهأااحلخيااانهرينااملنننةاانثايمةابعخاان رآعافاان صا ةا اان قغدةااالان ماع

ا اان ماعا.ا ايزهه خامهللااحلخياافا ث ا اان  ااخااننو يةالااث ديا يد اساند اااا

   ن اياّراجخالا   ااي جخافااف اّيااان صار.الال اانل ىااملر ي

                                                           

ا مابعددددخها3انهددددعريةالا اننودددد اانهددددل ي:ااملعدددداي اانن خيددددةافارّا دددد اهخاا:اين ددددر:ابريهدددداع 1 

ا رسانةاالممة 

ا.36:اانزم  ي:اا س اولا  2 

 لدةا:ا  د يااننود اانعربديالااااالا  مد ّا محدخااا21:ين را:سعمخاافم اييا:افا  د يااننود ال اا 3 

ا.ا19ل54 اماابعخهاالا  م ّاسلمماعاياس  ا:ا   يااننو اانعربيال ا33 
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 سخاا هل ياآرا اانعلما ا  يا وةاا  هفاجاباحلدخياافا ث دا اان  اادخااننو يدةلااااا

 ايث هدد اامندد ااننوددا ااف انددأانق هفدداجاباحلددخيالااممددن مامددهللامندد اا  هفدداجابدد ل هش  

  1  من مامهللاا هواب ا  وثرامهللا ن لا من مامهللا  س اب ااملن ا اا سهه اّ.

   : يعددخاوددقأاانعددرهااملصددخراانثاندداامددهللااملصدداّرااملزددم اةاانددضااااااكــالم العــرب

هللااسهه خاب اااننوا افااسهن اطاان  اادخااننو يدةا.ا اي صدخابد امداا ثدراادن مامداااااااا

 ددعرا يثددراس ددأاامسددقأا ابعددخ ا.ا اسددخاا سههدد خابهددقأامصددوا اانعددرهاامل ثدد  اا

ال  ددممال سددماالان دداا:اسددريشاذيِ دد ا بددرماان  انددأاانددضا  المه ماب جدد اادداأببعددر

ا 2   سخلاثماهذيألا بع اونايةا بع اانطانم ا.

 سددخايانددياانهدد اهخاانهددعريةاانايددةاان ددخما ا اههمددام ملا يه دديا عايهدد افاهددذاااا

اتايا  اماان مه ا  اهخاسدم  ي امدهللاانهدعرامدهللا لد اانعنايدةا اا ههمداأا.ا اندخماا د اااااااااا

ال ي ددر اامممددااحيددهوامن ددااالانعلمددا ا  ددعاراانعددرهانمزددهن ط اان  ااددخامن دداا ااف هدداأااا

  ند افي دمار  اا عاااالب اانخامنهصناان رعاانثاييااافري س  اابنمهللاانهعراانذياحيهوا

مه ثراانهعرابهأام اهرااحلما ااملهوهدر افااالبع اانهعرا اسهن اااحل اضرا ااملخع

ومدداا هددياانل  يدد عا ااننوددا االدد اسددقمةاانل ددةااملن  نددةاا عا هدد ب ااااااااااالن هدد ا امهددر ا

اودددامري اان دددماا ا م ددد ان اانعفمدددةا.ا سدددخااسههددد خااننودددا ابهدددعراانهدددعرا اااددداهل

 اي داياادماااال  مداا دعراانهدعرا اامله دخمااااال  دعراامل هدرم اول مدخا  زداعااااالافاه 

  مددداا دددعراامل نِّدددخيهللا  اانيدددخث ااالمعلددد ااندددراجلا يددد ايزههددد خابهدددعرهماالامسدددقمم ع

ال سمددأايزههدد خابهددقأاممددهللاي ثدد،امددن ماالمانصددوملا يدد ا ايزههدد خابهقم ددمامطل ددا

  3  ا هار اانن هريا اسهه خابهعرا بيا اأ.

                                                           

لاا51-15ين را  صمأاهذ ااملذاه افا:ا زهللام س اانهاارا:ااننوا ا ااحلخيااانن  يالا ا: 1 

لا سد  ا مدخااا21-19  خجيةااحلخيثيا:ام سنااننوا امهللاا  هفاجاباحلخيااانهدرينال اا

لا  مددد ّامفدددايا:اا13-62 لم دددةا:اسهدددايااا سههددد اّاباحلدددخياافااننوددد ا ا ددد اهخ الا ا

ا.اا122-141انن  يافااننو اانعربيالا اااحلخي

اا11ين را:اانزم  يا:اا س اوافاالما   يااننو الا ا: 2 

ا1/5لا اان  دخاّيا:ا نايد اافّهالاا11ل15ين را:اانزم  يا:اا س اوافاالما   يااننو الا ا: 3 

ا.اا559لا551  م ّاسلمماعاياس  ا:ا   يااننو اانعربيالا لا2لاا6لا
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 مدداااننثددراممهددمأامدداا رّااددهللاانعددرهاان ددخما امددهللااخلطدد ا اان  دداياا اافمثددايااااااااااا

  ااناالبامضددامةا  اوددقأاافاددراهاانددذيايعددخا  ددخامصدداّرااملدداّ اانل  يددةااااال احلهددم

وددا ابدد امددهللاوددقأاا  ثم دد ا اا بهعدداّابدد اممدداايهدد هاانر ايددةامددهللاامدد ها.ا سددخااسههدد خااننا

وعدرهااااهلمدةا اامسدقأا هد امنهصدنااااااالانعرهاانثابيااهللاان صوا اامل ث  ابعربمه م

   ا ددراان ددرعاانرابدد ااافددرياباننزدد ةانل اّيددةاااااالان ددرعاانثدداييااافددرياباننزدد ةانلوهددرااا

ا 1 وه ل ا ابهر.االمزهثن اان  انأاان ا نةاجب اراانم يايم ا اان رس

ا

 االستشهاد عند املرزوقي :  .اه
 ا م دخاامدخااااليعخاا سهه اّااةابارم امهللاادا اانهولمدأااننود يااندخااملرم سديااااا

 يددراّابعدد اانهدد اهخافاسددما احتلملدد ااننودد يلا  ن ادديا دد اهخ ا مدداامشلددياان ددرآعاااااا

 انهريما سرا ا  لا ااحلخيااانهرينلا وقأاانعرها عر ا يثر .اا

 :وثدددرااملرم سددديامدددهللاا سههددد اّابدددان رآعاانهدددريماااالستشـــهاد بـــالقرآن وقراءاتـــه 

 سرا ا د افاحتلملدد ااننود يا.ا ودداعامع ددماا سههد اّامم دداابعدر امثددمق اانددنصااااا

  اانر ياانذيا هد ا نمد اااال  يمًخاانل ااخ ااننو يةا  ااحلهمااننو يالاملراّاحتلمل 

 انيلأافاحتلمل ا.ا مهللاافمثلةاانضا ههللا عا ذورافاهذااامل اأ:

 حَََّوووووورىَفََّوىجَ:  وهَووووو:ىوَف َّ حَوووووو َىى:ا سههددددد اّاالددددد اميددددداّ ااندددددد ا اب  نددددد ا عدددددا ااااا{

 .ا[13]ولز َ ََبَرَوب هَ: 
ا  ن افاسما احتلمل ان مياهقيابهللارميهلل:اا

 َلمَّا َأْن َتالَقْت             ِبَها َكْلَب َوَحلَّ ِبَها النُُّذوُر اِءَوبالَبْيَد

  ا1/314 املرم سيا
:ا ا ج اهان مَّااجي ما عايهد عامدااّياالمد اس ند ا ام ويايدياِ ماميدُرا ا  ااااااااي  يااملرم سي

ّي اا يبادأياُمخاِجنيدٍةا ا هد ا  ياان مديااااااااااا س ن ا ا ي يأَّاب دااانن دُذ ُرا ا.ا جيد ما عايهد عاس ند ا ا  جيدا

 انخامهللاُيفي  مامياّ ااحلدر  افامثدأاهدذاااملهداعايهد عا ا يدأ اب دااانن دذ ُرا ا  اااااااااالانراب 

                                                           

ل  مدخاامدخا:ا  د يااننود ااااااااا15لا11ين را:اانزم  يا:اا سد اوافاالدما  د يااننود الا ااااا: 1 

لا  م ّاسلمماعاياس  اا21انعربيافاي رااننوا ا ر ياابهللامها ا ض  االماانل ةااحلخياال 

ا.اا562لا561:ا   يااننو اانعربيالا 
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لا ههددددذااي  ندددد عافاسدددد ياالاممهدددد عاان ددددا ا ااندددد ا ام ومددددةال اهموياييددددياا ااادددد 

 (1)انخهااان ا امانخ لا املراّام ه وي اا[13]ولز َ }حَََّرىَفََّوىجَ:  وهَ:ىوَف َّ حَ َىََبَرَوب هَ: : عا 

 امزدد نةاجمددي ااندد ا امانددخ افاانهددقأامددهللااملزددانأاانددضاا هلددنامم دداااننوددا االدد ااااا

ا 2 مذه  ا:

 ا نمدد ا هدد ااالاف يا:ا هدد اانه ممدد عا  ا يدد اجيدد ما عا  دد ااندد ا اانعا  ددةامانددخ ااااااا

اف  ددشا ااملدديّا ا بدد اان اسددماابددهللابيراهدداعامددهللاان صددري ا.ا اسددهخياانه ممدد عالفمئ دداااا

امانخ افاان رآعا اوقأاانعره.اا

.اانهداهخاممد ا:ااا[13: ]ولز َ }حَََّورىَفََّوىجَ:  وهَو:ىوَف َّ حَو َىََبَرَوب هَوىىىىممهللاان درآعاس ند ا عدا :اااا
ا  يم ِهوييا اان ا امانخ اب امعأاانهرطا  يهي  اِ  يااجياُ  هياا ا ج اب ا  يم ِهويياا  با ياُب ياا .

.اانه دخيراممد :ااا[5،0وََََّ نَ َىل ََباهَ:ىوَح ]َ  ]والنش]:ق (ى5)ى}َفََّوىولس مَ:ءىونشَ]َ  اس ن ا عا :ا
ا ِ  ا .  ِ يييالافي اج اها

ا 3 انهاار:ا مهللاانهعراس ي -

 َفَلمَّا أَجْزَنا َساَحَة احَليِّ واْنَتَحـى          ِبَنا َبْطُن ِحْقُف ِذي ِقَفاُف َعَقْنَقِل

اانهاهخامم :ا  اياهيويد  امان ا امانخ لا ا اياهيويد  اجي ياها ن مي ا .

ذ ا  دد  ن ااهددذ اانهدد اهخاالدد ا ددل مدداا  دد راان صددري ام ددخاسددان اا عااندد ا ا ا ناّااااا

ا اان ا اانخهمااا  ة.الاا اه

 فَو  وو روىبفمَو:ىىىب  نةا عدا ا:اا 1  ا سهه اّاال اج اما ذ اامل ع يا انخ نةاانزما االم ا{

 يا:االلا اامل عدد يابدد اانيددذ  ا  ددخير ا:اانعددذاهاااا[50نَس ووََّ  َىل ]َوو:ءىاَوورَ  ك  َىهَ َو ]ولسووجدة ىىى

امذ س ااانعذاها.اا

                                                           

اا1/314ا روامحاسةا بيا األاملرم سياا: 1 

لا اانرماييا:امعاييااحلر  الاا2/156ي اريا:ااميصا افامزانأااخلق الا نةا:اافين رااملزا: 2 

ا.ا231لاا5/234لاام لا اانزم  يا:اهم ااا اا121لاا123 اابهللاههاأا:اامل ن الا ا63 

ا.ا111 س ،اخترجي ال الان ميا امر اان ماا: 3 

ا92لا  اأا احلخياااهللا امعن ااملاخس ،ااحلخياااهللاهذ ااملز نةاانا: 1 
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  سههدددد اّاالدددد اجدددد امارمدددد اان عددددأااملهددددار ا يصدددد  ابعددددخا ا  ّ ا اب ددددرا  اس ندددد اااااااا اا

برمدد ا ييراجددُ ا االدد ا عا هدد عا ا  عا اااا[37}ََفَووالَىاَووََوَنَىََالَىاَََجفوول ىَفلَووََهف َىوَرَالن ]طووه ىىى 1  عددا :
 اا اا ذ  لا انه خير:ا  يا ا اييراجُ لا بنص ا ييراجُ ا االد ا عااال   ةامهللاانث ملة

ا 2  ه عا ّ عا اهيااننا  ةانل عأا.
 

 جدددا ااسههددد اّااملرم سددديابدددان را  اانزددداب ةان مددداعااف جددد اامارابمدددةااندددضاحتهملددد اا

 ب دذاا هد عاااالم خاوداعاودأا جد امدهللا  جد اان درا  ايه درجاالد ا د امعد ااااااااااالانهلمة

ان را  ارامدخاامدهللار امدخاانهعدخّاف جد اانهولمدأااننود يا.ا ا  زدفأاوهد ااننود ا د اهخاااااااااااا

  اوايياماّ ا  سمماالم اابع اان  ااخافاانعربمةاالّانةا  ياان را ا ا  عل،ااف انأاب ا

مدان را ا اان رآيمدةاسدخا رّ االد اااااال اممخاياا ص اانلهعدخّا اانه دايهللافاانهولمدأااننود ياااا

مئا امهعخّ ا عاس ياالم اا روا اامادراهارمعداا يصد ا ا جدرا ا.ا سدخا ر د االد اهدذااااااااااه

ا 3 . انهعخّا  ايهللافاانهولمأا ا هق افاانه جم ا

ا

   :االستشهاد باحلديث الشريف 

عابدان رآعاانهدريملا  اااس د اراا  اامداااباحلخيااانهدريناسلدمق ااواعااسهه اّااملرم سيا

  غل ااف اّيااانضااسهه خاب ااواييامث ا امعاييابعد ااوقأاانعرها عر ا يثر ا.ا

  يخرااسهه اّ اب اال امزانأا  ية.الانهلما 

                                                           

 بدد اانزددم ااحللدديب:اانددخرااملصدد عافاالدد أاانههدداهااملهندد علاحت مدد،:ا محددخا مددخاااااين ددرا:اا: 1 

لا ا ب  مدداعا:ا  زدد اان وددراااا3/323ارابدد الا عا آاننجدداجا:امعددايياان ددراا ا91ل1/94اخلددرياطلا

اااا6/254انيم الا

احلدخيااادهللاهدذ ااملزد نةافام ودااااااا.ا سد ،ااا2/616ين را:ااملرم سيا:ا روامحاسةاابيا اأالاا: 2 

ا14ل29ا ال ارابي عخّا  ج اانهولمأاام 

ا.اا152 نمخا ز ا:اي ريةااننو اانعربيافاض  ا عخّا  ج اانهولمأااننو يالا ا: 3 
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فا د ةاانيهدرا اييماِهددم ِماااامممداااسههد خابد االد ااماددراها دخيااانرسد يااااااا -

 ا اييماِهدددديا ا ندددد افا ثنددددا احتلملدددد انل ومدددداال 1 انددددخاايا ييينا  ددددُذهماان يصيددددُرا ا

اان  ا:ااس يجيمياايهي م افا

 تركُت بين اهل َجيِم هلم ُدَوارًا                        إذا َيْمضي مجاَعَتهْم َيعوُد

ا 125/ا1 املرم سيا

ا

 يصددد ا جيميددداايهي م االددد اامل ع نمدددةلااالم دددخا جدددامااملرم سددديا عخيدددةاان عدددأا ييماِهي ااا

 ييماِهدياِمعادٌأاااالنل رسبا اهماّاال ااحلخيااانن  يا.اي  يا ا يه عاانهم افاس ن ان ُ ا

 معندا اُيفيداِ ُمهما......ا جدا ااااالفعاييماِهياهدذاايهع دخىااال جيمياايهي ماينهص اال اامل ع يالن 

ا. 2  فااحلخيااُ ف ةانهعيخ يا هيافا  ةاامل واهيرا:ا ييماِهم ِماانخاايا يِينا  ُذهماان يصيُر 

يابعدد اامل ددرّا اا مدداااف اّيددااانددضااسههدد خاب دداااملرم سددياالدد امعددايااااااا -

اممن ا:اا

 اسددهخ ن االدد امعندد اولمددةا ا ندُ ددُخ ع اب دد ياانرسدد ياااااااا ُهخاييددةعاايل دد اااا:

 ا ندُ ُخ ع:اانصمللا اانزمه ع.ا فااحلخيا:ا ُهخاييدةعاايل د اااا لام اي:ا(3)ّي يهلل  ا

ّي يملٍة ِّا ا.(4) ّي يهلل  لا ي:اُ لدٌلاايل  ام زيا

 اا 5 باحلخياا:ا  يزيعازيد ياانهد ُر ااال ا اسهخ ن اال امعن اولمةا  يزعازي ي.

  ااالمهللاس ن ا يزيعازيد ياانلمدأا  اانن داراااال س ن ا  يزيعازي ي  ي  يااملرم سيا:ا

ّابيرا.ا فااحلخياا:ا  يزيعازي ياانهَّ اُرا      6 . 

                                                           

 اوهداهاا946 مخابهللا ااامأاان  اري:ا وملاان  اريلاااهن اب :ا ب ا  م اانهرميال : 1 

ا1212م اي وا ي اواعاا خا ا ه را  الارسمااحلخياااباه ا ريةعامهللامحلدناا-انه ز 

ا.ا1/125املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأالا: 2 

حت مدد،االدديابددهللا مددخاان فددا يا  مددخا بدد اان هددأااافاغريدد ااحلددخياالا ددان،انن هددريا:اانا: 3 

ا اهيخيع ا1/95ا براهمم

ا.ا1/13املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأالاا: 1 

انن ايدةافاغريد ااحلدخياا اافثدرالاحت مد،ا:ا داهرا محدخااندنا يا ا مد ّا مدخااااااااااااابهللاافثد ا:اا: 5 

ا.ا2/361 الاعازي يانطنا ي  يز

ا.اا2/195املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأالاا: 6 



- 147 - 
 

   :االستشهاد بكالم العرب 

 وايدديا غلدد ا دد اهخ اااالوثددرااسههدد اّااملرم سدديابانهددعراالدد اان  ااددخااننو يددةاااا

 نهدددعرا االماسههددد خابهدددعراااددداهلم او  دددواهااملعل دددا النهدددعرا احيدددهوابهدددعرهم

 االومددددددددداااسههددددددددد خابهدددددددددعراامسدددددددددقمم اووزددددددددداعابدددددددددهللاثابددددددددديااالهدددددددددذنم 

 ا ددهوا يهدداابهددعرابعدد اامل نددخيهللاو هددارابددهللااااااال غ هددمال ان رمّ ل جريرلاحلطمئددة

نع ددارا ااملر يددةااددهللاانعددرهااننصددم ا  بدديايدد اسا.ا مدداااننثددرام ددخاودداعانألمثددايا اااالُبددرّ

اان ارماممماااسهه خاب ااملرم سيا.

 :اممهللا مثلةااسهه اّااملرم سيابانهعرا

ا سههدد اّاالدد ا عا امدداا ابعددخاان عددأا:اس ددأ ا اسددخا هدد عافا  ددخيرااملصددخراا -

اب  يان مخا:

 . (2)ْاأل َوْلَقّل َما َعّرَس َحّتى ِهْجُتُه            بالّتَباِشرِي من ال ّصْبِح 

ا. 2  ...ابأايريُخااير سيا عريزا اسلمق ام ِ فاُهُ ا ي  يااملرم سيا

ا اا سهه اّاال ا ض ا اِمهللاا امي اض ا اُمناُذا اب  يامه ا: -

 .(4)"َأْقَوْيَن ِمن ِحجج وِمن َدْهِر

ا  رّااملرم سياهذااان ميافا ثنا احتلمل ان  يااحلص ابهللااحلماأا:

 ِمن الصُّْبِح َحّتى َتْغُرَب الّشْمُس اَل َترى        من اْلَخْيِل إال  َخاِرِجّيًا ُمَسوََّما 

ا 311/ا1 ا روااملرم سيا

فعا اُمناددُذا افاافممنددةااالي دد يااملرم سدديا:ا مددهللاانصُ دد الا ُ ِضدد ا اِمددهللاا امي اضدد ا اُمناددُذا اااا

ا مثل اس يامه ا:اااللنننةا اِمهللاا افاافمهنة

 (3)"َأْقَوْيَن ِمن ِحَجج وِمن َدْهِر

                                                           

ا.ا361لا3/363ان ميانماافاّي اعان مخا.ا ه امهللا  اهخا:انزاعاانعرها اايريسا الا ااخلناي اا: 1 

ا.ا1/322املرم سيا:ا روامحاسةا بيا اأاا: 2 

 خر ا:اِنميهلِلاانخَّياُراب  ني ِةااحل فارا.اّي اعامه ابهللا بياُسلدم لا ر  ا سخأان ا:االيا زهللاماا رلاا: 3 

لا اافي اريا.ا سراراانعربمدةا ابداهااا1/321يصا لاي اريا:اام. ان ميامهللا  اهخا:اافا51لا53 

ا.ا114لا9/139ان  خاّيا:ا نايةااا ّهلالا ا241ُمذا ُمنذا لا ا

ا.ا1/319املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األاا: 1 
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 :ا مهللا مثلةااسهه اّااملرم سيابافمثايا ا س اياانعرها

اخبر ج ااهللاان ماسافااماراها:اا 1 ا سهه اّاباملثأا ا  ااِ ااند   سياباري اا  -

البزه عاانمدا افاباري داااالي  يااملرم سيا:ا  سخاجا افااملثأا:ا   ااِ ااند   سيابياريا ا 

ا 2 فعاا مثايا اُ  يمَّر االملمااجي ما ّ امااُ ِهييال  اييراِ ا   يٌخابياِريي اابان هل

  عان ددةااال فاسدد يااملرم سددياانزدداب،ا  ددار ا  اسهددمةا ددر جاافمثددايااددهللاان مدداساااااااا

  ا  د اامداا سعديافااف دأاااااال جي ا عا نط،اومداايط ه دااانعدرهاااالافمثايان ةا ا ة

ن ددةانل مدداسا.ا سددخابدد اانيلددأا عااملثددأا   ااددِ ااند  دد سياباري دداا اجددا اااالمدد ا ندد اوايدديا ا

مان مداسا عاا سدمااملعهدأابانمدا ا بياِري دا ا   دراالمد ا رودةاان هودةافااااااااااال ان ا انل مداسا

ا.ا 3  نههللاجا اانل ىافااملثأابزه عاانما ال انةااننص 

اليدددهومقعاانهدددر را اال مدددهللاامل دددررااندددخاالمدددا اانعربمدددةا عا اافمثددداياوانهدددعرااااا

 ُيهيزياملامم ااما اُيهيزياملافاغ هاامهللا ي ا اانهقأا.ا مدااانهدعرامأليد ا هد أابد معاااااا

 ااخلدر جاادهللاسمداساانل دةا ااننود لا ا مداااااااا سدخايهدطراعاانهداارااااال ساممةامعمندةاالمع 

المددةافمثددايامددألعاانعددرهاودداي اا ريصدد االدد ا عاُيدد يمر اااددااُضددر با امددهللااحِللدد اانل  ااااا

مهداعااال   دناالد اانزدم اااال ه ا ه عا  س افااندن ااالوانزف ا اا مّ اجا غ ها

ّي  اانل ةا    مايا اهذاايهطرهما ا..ا 1  ااخلر جااهللاان ماسلا اانههومةالااجر اب ااا

اال اااراال ااا ارا.ا 5  ا سهه اّاب  ياانعرها اهيذيااُجواُراضي  ا يِرٍها  -

اننوا ا.اماام  رامحل ااهدذااااااا ارامهللااملزانأاانضاا هلنامم  مز نةاااراال ا

 ا اخي دد ابدداا ارا  امددااالانهدداهخا غدد  االدد ا ي ددااغلدد امددهللاانعددرها ا ي دداامددهللاانهددا ا

اسهعمله اانعرها ااملزم  امن ا:اي  ياسم  ي ا:ا ا ممااجيريىايعها اال اغ ا جد اانهدقأا:ااا

 هدد اوددقأا وثددراانعددرها ا مصددو ما.ا اهدد ااالن جدد اانرمدد  اهيددذيااُجواددُراضيدد  ا يددِرٍها اماا

.ا ندماابنعدٍياااا  نههللابعد اانعدرهاجيدر اااالفعااخل رهيايعُيااا واِرا اااوراريمدٌ الان ماس

                                                           

ا.اا1/319لا اان  خاّيا:ااخلنايةلا19/ا2افمثاياااجمم املمخايي:ا: 1 

 .ا1/291بيا اأا:ا املرم سيا:ا روامحاسةاا: 2 

ا.ا354ا–ا1/312ا:اان  خاّيا:ااخلناي  نةين را را اانعلما افاهذ ااملزا: 3 

ا.ا241ا خااتمخاسطامشا:اافمثاياانعربمةلا اا: 1 

لا اان  دخاّيا:اا136لا1/62لا ين را:اس م ي ا:اانههاها1/11بيا األا محاسةا روااملرم سياا: 5 

ا.ا1/241لا142لا141لا91لا5/11اخلناي لا
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 افيدد افاال نهندد ايعدديانلددذيا ضددمناا اانهدد  امفيددر   افيدد ايهددر اوانهدد ااالنلهدد  

.ا يرىاسدم  ي ا عااا 1  ا خا ا في ا اراه اانه النننةااسمالم ض اي  امم ايعياانه  

ا.ا 2     السرهااا ارامحأاانعرهاال ا عاجر اا اهيذيااُجواُراضي  ا يِرٍها 

  د    اسد اما ا يدِرٍها ابدااراااااال سخا يهراانز افا ابدهللاجدلااخل د االد اااد ارااااا

بهندد يهللا يددِرٍها رمدد االالدد ا يدد ا دد ةاِنهدد  ا.اي دد ياانزدد افا:ا ااف ددأا يددِرٍهااا واددُرامندد ا

   د اااوددرااال ُ د  ياامسددناّا  اضدم اانهد اااالثدما دذ اانهددم انلعلدمابد ااااالااودرا

   يد ااامثداال ااف دأا يزيدهلل اان جادُ امند ااااالوماا   يا اميريرا ابرجأٍاا زهلِلاان جدِ ا ابامضدامةاا

ا. 3 بهم اااورامهاي انه خأا ور اماسه ا ا

م ا اان اس امم امنذاُبِخ اهدذااانعلدماا اآ دراااا ي  ياابهللاجلا:ا امممااجاما ق اا

مار يه ا ياافاس اما:اهيذيااُجواُراضي  ا يِرٍها.ام دذاايهنا ند اآ دراادهللا  يا  داياااااالهذااان سي

ّ ااالاهللاسا االد ا يد اغلد امدهللاانعدرها..ا ا يد امدهللاانهدا ااندذيا احيمدأاالمد ااااااااااا   اجيد ماري

  ند ا يد اااالغ  ا نم ا.ا  ماا ياامعنخيا عافاان رآعامثأاهذااامل ض ايم ا اال ا ننامي اضد ا

الالدد ا ددذ ااملهددا ا اغدد ا..ا  ل ددمصاهددذاا عا  ددل ا:اهيددذيااُجواددُراضيدد  ا يددِرٍهاُجواددُر ااااا

  دل اااممفريا ا يِرها ا   ا اال ا اضيد  ا ا ا عاوداعافااحل م دةانلُفوادرا..املمدااوداعاااااا

 ا سممياااا ام امد امار  عديا افعااملهدا ااااالوذن اُ ذ ا ااا ورا ااملها ا  اااا 

ملمددااار  عدديااسدده اانهددم ااملرمدد  افاي دداا ا يددِرٍها امفددرىاالانيددذ  اودداعامرم اددا 

الدددد ا  ددددخيرا ددددذ اا–  عاودددداعااخلددددراهانلفودددرا انلهدددد ااا–  ددد ا االدددد ا اضدددد ا اا

ا. 1 املها  

ان ااددخ اانثايمددةافاان دداهاااي دد يافاالجدد اماااددراالدد ااادد ارااا مددااابددهللاههدداأامدد ىاا

و د يابعهد ما:ا اهيدذيااُجوادُراضيد  ااااااال:ا ا  ع اانهي اُيعطد ا هدماانهدي ا  ااجدا ر ااااانثامهلل

.ا سخااا  اابهللاههاأاال امداا هد ا نمد اانزد افا ااااا 5  اافوثراانرم ا ال يِرٍها اباار

                                                           

ا.ا1/136سم  ي ا:اانههاهلاا: 1 

ا.ا1/62املصخراانزاب،لاا: 2 

ا196 ياانز افا:ابهللاههاأا:ام لاانل م ال :ين راس 3 

ا.ا192لا1/191ابهللاجلا:ااخلصانصلاا: 1 

ا.ا191:اامل ن لا اابهللاههاأا: 5 
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  ند ااالهم ام اجرياعاانص ةاالد اغد امدهللاهدياند اااااابهللاجلام ايا:ا ا يلنم ماااسههاراان

ا.ا 1  اجي ماانخاان صري ا  عا  ِمهللياانل ا 

ال  ههللاان د ياِ ع اان ا ثدةا شيدخامداار  د ا  دخىاان ا ثدا امممدااخيدصاهدذ ااملزد نةااااااااااا

م خاسانيا:ا ا ي خ انيا عاسصرامثأاهذ اافسانم اان ارّ اادهللاانعدرهاالد اانزدما ا سدلماااااا

نمه عاهذاا سرها ا يزرامهللاهدذااان مد  ا.ا سدخا ودراااااالان ماسامم ا اخأاانلف  ا  ا

 الد اهدذااااال ه اوقأا وثراانعرهالسم  ي افاوهاب ا عاان ج افا ا يِرها اه اانرم 

  مداااادرا  عاوداعا ارّا اااااليه عاافمرا اضوا ا ه ا عاانرمد ا جد ّا ا مصدلامدهللااادرااااا

ممهد عام صد را االد اانزدما امدقا اجدةابندااا اانه  يدأا ااحلدذ ا ااااااااااالم  اّ عاافمصل

ا 2 امضمارا 

 ابانيصدددلةامثمدددةا ددد اهخامهن ادددةا  دددر ااندددخااملرم سددديافا ثندددا احتلملددد ااننوددد يااا

ومدددااالنلم دددرّا ا اان اومددد ا.امددد وثرامدددهللاا سههددد اّابدددان رآعاانهدددريما اسرا ا ددد اا

رااننصدم ااف مدرامدهللاا سههد اّااندخاااااا واعانلهدعاالاسهه خابهقأاانعرها عر ا ايثر 

ا مااافمثايا ا س اياانعرهاملماي لغاا سهه اّاب مااماابل  اا سهه اّابانهعرااالاملرم سي

 واعاسلدمق ا  اامداسماابا سههد اّابدان رآعاااااال وذن ااسهه خاباحلخيااانهرين

 ا ا غلددد ااف اّيددداااندددضااسههددد خاب دددااوايددديامث دددا امعددداييابعددداااال ا  دددعاراانعدددره

 يددخراا سههدد اّاب ددااالدد اسهدداياا  يددةا.ا سددخاودداعااملرم سدديايعددر اهددذ ااااالانهلمددا 

  اال  ااحلهدمااننود يااالانه اهخابعخامااي خم امهللاحتلمأا  يا  يمخا انل ااخ ااننو يدةا

اانر ياانذيا ه ا نم افاحتلمل ا.

  ددرىاانخراسددةلابعددخااددر ااددا اانهولمددأااننودد ياانددخااملرم سدديلا عاانهدداروا اااااا

ههللان امن وا اضلامزهمرافاس اانهولمأااننو يانخي لا نعأاهدذاايشودخامدااوهد  اااااي

 يه سد ا  ماًيداافا ودرابعد اان  اادخااااااالان واافاامل ا ااانزاب ةلا  اخيهصدرا  ماًيدااا

املهعل دددةاجب ايددد امزددد نةامدددا.اومددداا يددد ا ايهندددا يا نددد اولددد ابانهعلمدددأا  اانه  يدددألا  ااااااا

 ا سهه اّ.

                                                           

ا.ا196لا ا:املصخراانزاب، 1 

-اان ا خ افاان درعاانرابد ااافدريااااننو يةاممهللا م ّاج اّاااماني:ا  ايهللاانر يافااملز نةاا: 2 

ا رسانةاالممة .ا132لا امزانأااخلق افاافاا 
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 عاادا اانهولمدأااننود ياانزداب ةااندضا  در ااندخااملرم سدياااااااااغ ا ي اي  راان واا

فا ثنا ا ر  انألبمدا اوايدياولد اا نصد افجدأا خمدةااملعند لاممدهللاان اضدلا عامدنجااااااااااا

 ر  اباننو اواعاامل صدخاانيد ريامند اهد ابمداعااملعند ا   ضدمو .ا هدذاايدخياالد ا يد اااااااااااا

ايرىا عانلنو ا هممةاو   افام مااملعن .
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الفصل الرابع: أدلة التحليل النحوي وقرائنه يف شرح 

 املرزوقي حلماسة أبي متام

 املبحث األول: األدلة والقرائن اللفظية الواردة عند املرزوقي

 عند املرزوقيالواردة املبحث الثاني : األدلة والقرائن املعنوية 
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 وقرائنه يف شرح املرزوقي حلماسة أبي متام: النحوي التحليلالفصل الرابع: أدلة 

يه جددد ااحلدددخياافاهدددذااان صدددأا ددد اان دددرانهللااننو يدددةااندددخااملرم سددديا.ا ان ريندددةااااا

مصدددطللاسدددخيما ودددر اادددخّامدددهللااننودددا اان دددخما ا  نددد ااندددخا دددخيث ماادددهللاانهعخيدددةلا  ا

اثرا افاافبددد اهااامسدددناّا  اامضدددامةلا  اانه ابددد ا...ا وددداعا دددخيث ماادددهللاان دددرانهللامهندددااااااا

ااننو يةااملهعخّ .اا

 ي صددددخابددددان رانهللااننو يددددةا:ا اانددددخ نأاانددددضاااهمددددخاالم دددداااننوددددا افا جددددرا ا ااااا

بمدددداعاان  م ددددةااننو يددددةانلم ددددرّ اانيللددددةلا انددددخنمأان ددددةاهدددد ا ااادددداّيا املر ددددخلا فاااااا

ا  دددطقوا:اهددد ااندددذيايلدددنأامدددهللاانعلدددمابددد اانعلدددمابهدددي اآ دددر.ا ان ريندددةاودددذن :اهدددياااااا

انددددخاياالدددد اانهددددي ا ابان ضدددد ا.ا هددددياسزددددماعا:ا انمددددةا م انمدددد لا سددددخاي ددددايااااافمددددر

ن  مدددةا معن يدددةلامم  ددد أاان ريندددةايددد اميام  ددد أااندددخنمألافي مدددااجيهمعددداعاالددد امددداااااااااااا

ا. 1 يلنأاانعلماب اانعلمابهي اآ ر 

 سخا وراابهللاههاأاهذاااملصطللاانخااحلخيااادهللااحلدذ لام دخا  رّ افا خيثد ااااا

بعددخا ندد   ابدد عااخلدديا  ااودداعاو يدداام مددخا اوان مدداأا ان عدد ّاممفدد ااااددهللا ددياامل هددخ ا

 وددر ا عا ايهددهللايعلددما دد ا:ا اندد  اس مدد ا ددخيث اا ددخابامسددقأان ُ ددِخمياانهع ددة لااااااا

م اي:ا ملعل اممااير ىاباملعن لا اهللاانهزانيافا جام  ااانأاب ي اي دخراانهدرطامث هدا اااا

ا انل ريندةااملعن يدةاالد اان ريندةاانل  مدةا هدذاا جد اااااااامخن   االم ابداملعن ا ابدانل ىلا رجمودااا

}وَ َََغَب ورنَىى.ا  ورا يها ا عا ذ اااارافاس ند ا عدس :ااا 2  زهللا  ااواعااملعن ام   ما ا 

ا. 3 واعان رين ا[501]ولنس:ء ََنى َنك ح ره    

 مددددااابددددهللاجددددلام ددددخا مددددرّابابددددا ابعندددد اعا بدددداهافاانخ نددددةاانل  مددددةا انصددددناامةااااااااا

ُمدددشاثيرالاامراادددً  املعن يدددة اي ددد ياممددد ا:ا ااالدددما عاودددأا ا دددخامدددهللاهدددذ ااندددخ نأامعهدددخ اِااااا

 ّ ا ي ددداافاان ددد  ا انهدددعناالددد اثدددقنامرا ددد ا:ام ددد سد ياههلل اانخ ندددةاانل  مدددةلاثدددما لم ددداااااا

..ممنددد ا مددد اافمعدددايا.ام دددياودددأا ا دددخامن دددااانخ ندددةاااااانصدددناامةلاثدددما لم ددداااملعن يدددةااا

انثقثدددددةا  ا دددددرىا  ا اسددددداأا لا ّ ندددددةان  ددددد االددددد امصدددددخر  ا ا ّ ندددددةابنانددددد االددددد ااااااا

                                                           

ا31 لم ةا مخاانصماّيا:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخاملعريافا ر   ا رسانةاالممة لا ا: 1 

ا219ابهللاههاأا:ام لاانل م لا ا: 2 

ا211املصخراانزاب،لا ا: 3 
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ممايددد  لا  ّ ندددةامعندددا االددد اماالددد  .ام دددذ اثدددقناّ ندددأامدددهللان  دددةا  دددم ه ا معندددا ا...اااا

اابعددددخلا  ا دددراكا دددد ا زدددم ا اضيددددريهيا ام دددخاارمدددديا خثدددد ا ممايددد لاثددددما ن دددرامممددددااااا

ا. 1 مه  يا:اهذاامعألا  بخان امهللامااأا 

 مدددداافاانخراسددددا ااحلخيثددددةاممعددددخا دددداأا زدددداعا ددددا  اي ريددددةاان ددددرانهلللام ددددخاااا

بددد ا هممدددةاان دددرانهللافااندددخرسااننوددد يلاي ددد يا:ا ا عامددداايهزدددمابددد ااملعنددد اانددد  م يااااااااااا

نلم ندددد اان ا ددددخامددددهللاانهعددددخّا ا  همددددايلاجيعددددأااننددددا رافاانددددنصايزددددع اّانمددددا ا را ااا

ان دددددرانهللاانل  مدددددةا املعن يدددددةا احلانمدددددةلانددددد ىا يااملعددددداييااملهعدددددخّ اادددددذااامل نددددد اهددددد ااا

ا. 2 امل ص ّ 

ميهددداوااملعنددد ااا–ومددداا راّهددداا زددداعاااا–م دددخا جدددا  امهدددر ا هدددامراان دددرانهللااااا

ان ا ددددخااملهمثددددأا ساسددددا افا  همدددد ابنمددددةاامسددددناّلا بمدددداعااقسددددا اانهلمددددا اممدددد اااا

 افااننودددد اانعربدددديلا هندددداايهعددددخىاوم مددددةامددددهللام مددددا ااماددددراهاومددددااهدددد امعددددر 

 مددددخىا ثددددر افااا– زدددد ارتيددددةا زدددداعااا–م  دددد أاان ددددرانهللاجمددددرّاا ههمدددداأابانعامددددأاااا

حتخيدددخاانعقمدددا اامارابمدددةامل ددداييامه يدددا اامسدددناّا  اانهعامدددأامددد اجمم ادددةامدددهللاااااااا

ا. 3 املعطما ااف رىالاامم اامهللاان رانهللااملعن يةا ان رانهللاانل  مةا 

ا

 لة والقرائن اللفظية الواردة عند املرزوقي:املبحث األول: األد

  ددددداراان دددددخما ا انيدددددخث عا  اان دددددرانهللاانل  مدددددةلاغددددد ا عاالمدددددا اانزدددددلنا ااااااا

ي دددخم ااننددداا عري دددا اادددالا   ددداااسهصدددر ااالددد ا ورهددداافا ثندددا ااحلدددخيااادددهللااملزدددانأاا

  اافبددددد اهااننو يدددددةا.ا مدددددااانيدددددخث عام دددددخا دددددا ن اا عاي دددددخم اا عري دددددا انل دددددرانهللاااااااا

ل  مددددةا مددددن ما دددداأا زدددداعا مدددداار ىا عا اان ددددرانهللاانل  مددددةاانخانددددةاالدددد ا بدددد اهااااااااان

اننودددددد اامل هل ددددددةاهدددددديافا له ددددددااانا ددددددراحتلملمددددددةامزدددددده رجةامددددددهللاانصدددددد  ما اااااا

 انصددر لامدددهللا نددد امدددثق اا دد اطا دددم ةا دددرممةامددداانههدد عام نددد ان ددداها ددد يامدددا.اااا

                                                           

ا3/91ابهللاجن ا:ااخلصانصلاا: 1 

ا111لا114 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهالا اا: 2 

ا حباامنه ر ا32ل ا انخابهللاا خاانهريمابزنخيا:اي ريةاان رانهللافاانهولمأاانل  ياا: 3 
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 امل عدددد يا ياسرينددددةان  مددددةاالدددد ا ندددد اان دددداهاوا دددد اطااملصددددخرانلم عدددد يااملطلدددد،ااااااا

ا. 1 فجل لا وان  ياباام ّانلهمممناثمابا  ه ا انلوايا اننعيااحل م ي 

ِ عَّامثددددةاانا ددددرامنط سددددةا ددددشّيااا  ايرم دددداا مددددخامحاسددددةاا ددددخانلطمناب  ندددد ا:اااا

.ا مدددداام ددددراانددددخيهللااا 2  ّ را ا طدددد ا افا اسدددد ابنددددا اااملددددةا هددددياان ددددرانهللاانل  مددددةاااااا

انل  مدددددةاهددددداا ددددد اهراانهصددددد ييا انهنزدددددم،ااااافّندددددةا س دددددا  ام دددددخاايرم دددددااسدددددانق ا:ااا

ا 3   انصماغةا انه مم،

 مددداا يددد ا اان دددرانهللاانل  مدددةام ددديامثدددايياسدددرانهللااندددخا ددداأا زددداعاهددديا:اانعقمدددةاااااا

.ا  ابعدددد ااا 1 مددددةب ددددةا انددددرب ا انههدددداأا افّا ا انن ااامارابمددددةا انر  ددددةا انصددددم ةا املطااا

ا 5  مخامحاسةامزهثنما اسرينةاافّا 

س ددددا    اسزددددم ا:ا جيابمددددةا سددددل مةلا  هددددمأاامجيابمددددةا:ااا سزددددم اام ددددراانددددخيهلل

انعقمددددةاامارابمددددةا انر  ددددةا املطاب ددددةا  ددددر اانددددرب ا انن مددددةلا مددددااانزددددل مةلام ددددياااااااا

ا 6 سرينةاانهناف

 سخاااهمخااملرم سيافا عم اان  م ةااننو يةانلم رّا ا  اان وم اانيللدةاالد ااا 

ان  دد يا  احتلمددأا دد ياااالدد ندد اجمم اددةامددهللاان ددرانهللاانل  مددةانههدد عاا يددا اااا

سلمملا مهللا برماهذ اان رانهللا:اانعقمةاامارابمةلا انر  ةلا انصدم ةلا املطاب دةلااا

  انرب لا انههاأا انهقمأ .اا
 سرينةاانعقمةاامارابمةا:ا .1

يددد ا ددد ا ارابددديلام ددد اي ددد أافامن فددد االددد ااااااا  عاانزدددمةاان دددارم انلنوددد اانعربدددياااا

اماددددراهلا سددددخابددددخ اهددددذاا اضددددوا امنددددذابددددخ ااندددده ه ا هدددد ااصددددريااهددددذاا.ا  سددددخااااااا

                                                           

ا16 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهالا اا: 1 

ا111 مخامحاسةاا خانلطمنا:اانعقمةاامارابمةافاااملةاب اان خيما احلخيالا ا: 2 

ا122:اانهولمأااننو يلا   ن ا  ّنه لا اام راانخيهللاس ا  ا: 3 

ا245 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهال اا: 1 

ا111 مخامحاسةاا خانلطمنا:اانعقمةاامارابمةافاااملةاب اان خيما احلخيال ا: 5 

لا112ل111لا113لا129لا122ين دددرام دددرااندددخيهللاس دددا  :اانهولمدددأااننوددد يا  ددد ن ا  ّنهددد ل ا: 6 

ا36ةا مخاانصماّيا:سرانهللاانهولمأاانخااملعريافا ر   ا   لم 
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وايدددياانعقمدددةاامارابمدددةا  مدددراان دددرانهللا  دددا امدددهللااههمددداأااننودددا امفعلددد ااامادددراهااااااااا

ي ريدددددةاواملدددددةاا هدددددااي ريدددددةاانعامدددددأا  هلمددددد ااممددددد اادددددهللااحلرودددددا ا ّ    ددددداا

ادددددهللااحلرودددددا اثدددددما هلمددددد اافاامادددددراهاان ددددداهرا امادددددراهاا احلدددددر  ا يمابه ددددداا

ا 1  امل خرا انيأاامارابي

 سدددخا سدددناانعلمدددا اجتدددا اامادددراهامدددري  :ايدددرىامريددد،امدددهللاانعلمدددا ا عاامادددراهااااااااا

يزددد مافاحتخيدددخااملعنددد ابمنمددداامريددد،اآ دددرايدددرىا عاندددماانإلادددراها يا ثدددراّ نددديام ددد اااااا

اجمرّام ر ان  يان ا لةا ثم ةابامل سم  ا ان نا ا انهعرا.اا

/ بدددراهمماممدددهللاان ريددد،اانثددداييا:اسطدددرهلا  ابعددد امدددهللاانعصدددرااحلدددخياااندددخوه رااااا

 يددددماا.ايددددرىاسطددددرها عااحلروددددا اجددددي اب دددداانلزددددراةافاانهددددقألا نلدددده لصامددددهللا

انه دددا اانزددداون ااندددخاا صددداياانهدددقأا.امم ددد يا:ا ا   ددداا اربدددياانعدددرهاوقم دددالااااا

بانزدددده عااملدددد اجعلددد اا  ددددل اافعاا سدددمافا انددددةاان سدددنايلنمدددد اانزدددده عانل سدددنلااا

ي ااي طئدددد عاانددددخاامّراجا يهددددا انهدددداعايلنمدددد اامسددددهاعافاان سددددنا ان  ددددألا وددددااا

ملمدددداا  ددددل اا  مهددددن ماانهوريدددد لاجعلدددد ااانهوريدددد امعاس ددددا انإلسددددهاعلانمعهددددخيااااااااا

ا. 2 انهقأا 

 يدددددرىا بدددددراهمما يدددددماا عااحلرودددددا اامارابمدددددةا ا عدددددخا عا هددددد عا رودددددا ااااا

حيهدددداجا نم دددداافاانهددددث اان اندددد لان  ددددأاانهلمددددا ابعهدددد اابدددد ع لالعندددد ا ي دددداااااااا

ن لاانددددددخا  ددددددأاانهددددددقألا  عامعندددددد ا روددددددا انلدددددده لصامددددددهللاانه ددددددا اانزدددددداو

ان االمددددةا امل ع نمددددةلا ايزدددده اّامددددهللاهددددذ ااحلروددددا لا   دددداامددددهللام سدددد اوددددأامددددهللاااا

ا 3 ان ااأا امل ع يافاااملةاانعربمة

 مدددااان ريددد،ااف يااندددذيهللاي  نددد عابان  م دددةاانخ نمدددةانإلادددراهاممدددن م:اابدددهللاسهم دددةااااااا

ا اننجاجيا ابهللاجن ا ابهللامارس.

                                                           

ا245 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةامعناهاا م ناهالا ا:ا 1 

لا رمهاعاا خاانه اها:ا24ين رار ياسطرها: ب اان اسمااننجاجيا:ااميهاوافاالأااننو لا ا: 2 

ا322مص يافام  اانعربمةلا ا

ا224ل ا براهمما يما:اامهللا سراراانل ةا: 3 
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اددددراهايهدددد عامارسددددا ابدددد ااملعدددداييااملههامئددددةا.ا ي صددددخاااااايددددرىاابددددهللاسهم ددددةا عااماا

باملعدددداييااملههامئددددةا عاانع ددددار ااتددددرّ امددددهللااماددددراهاحتهمددددأااددددخ امعدددداع .ا  ندددد ا عااااا

سدددانق انددد اسدددايا مددداا   زيدددهللاميدددخ ابانزددده عاغددد امعدددرها اي سدددناالددد امدددراّ .ا ا نددد ااااااا

ميددٌخ انهنددياياممددا لاااسلدديا: ميدداا   ازيددهللياميددخا  انهندديامهعف ددا لا ندد اسلدديا:ا مدداا   ازيددهلليااااااااا

 ندددد اسلدددديا:ا ميدددداا   ازيددددهلُلاميددددٍخ انهندددديامزدددده  ما ااددددهللا يا ددددي امندددد ا زددددهلللاملدددد ا اا

 عددددرهافاهددددذ اامل اضدددد ا انهدددد ااانهعفدددد ابددددانن يلا انن دددديابا سدددده  األا ا دددده  ياااااا

  1 هذ ااملعايياب عه ااب ع ا  مانةاا نه اسا اج ا 

لا  دددددما انهقمددددد لاهدددددد ا:ا امادددددراهااندددددذياجعلددددد ااا226ي ددددد ياابدددددهللاسهم دددددةا  ا

  لمددددةانن ام ددددالا مارسددددا افابعدددد ااف دددد ايابدددد اانهقمدددد ااملههددددامئ لا املعنددددم ااا

امل ددددهل  لاوان اادددددأا امل عددددد يلا امدددددر ابمن مدددداا  اا زدددددا  ا ا همددددداافا مددددداوهللااا

ا 2 ان عأا عايه عانهأا ا خامن ماا ّ اباماراه 

سددددداياساندددددأا:اسدددددخااهدددددد افا نددددد ا:ا امدددددسع332 ي ددددد يا بددددد اان اسدددددمااننجددددداجيا  

 ودددر ا عاامادددراهاّا دددأافاانهدددقألاممددداااندددذياّاددداا نمددد ا ا هدددموا نمددد امدددهللا جلددد اااا

ايددددديا عه رهددددداااملعددددداييلامههددددد عاماالدددددةاااا؟اااددددد اها عاي دددددايا:ا عاافادددددا املدددددااواااا

 م ع نددددةلا مهددددامةلا مهدددداما ا نم ددددالا نهددددما هددددهللافا دددد رهاا  بنم دددداا ّنددددةاالدددد اااا

 اادددهللاهدددذ ايبنودددا اامادددراهامم ددداا ددداُجعلددديا راهدددذ ااملعددداييابدددأاوايددديامهددد وةلا

نصددد اا اابرمددد اميدددخاالددد ا عاان عدددأانددد لا باااااملعددداييلام دددان اا ضيدددريهيامييادددٌخاايمادددريا  ام دددخينّااااا

ايمادددر االددد ا عاان عدددأا اسددد ابددد .ا سدددان اا ُضدددِرهيامييادددٌخ لامدددخن اابه دددم ا  ياان عدددأا رمددد ااااااا

سدددان اا هدددذااغ دددق ُأاميدددخاالددد ا عاان عدددأامدددا اُيزيدددمَّاماالددد ا  عاامل عددد ياسدددخايددداهامنابددد .ا اا

مييادددٍخ لامدددخن ااخب ددد اميدددخاالددد ا ضدددامةاان دددقأا نمددد لا ودددذن اسدددانرااملعدددايياجعلددد اااااااا

هدددددذ ااحلرودددددا اّ ندددددأاالم ددددداانمهزدددددع اافاوقم دددددملا ي دددددخم ااان اادددددأا عا راّ اااا

ا 3   ن ا  اامل ع ياانخااحلاجةا  ا  خ  لا  ه عااحلروا اّانةاال ااملعايي

                                                           

ا1/34ماضأاانزامرانيا:امعاييااننو لا: 1 

ا11ان رآعلا ااابهللامزلمابهللاسهم ةا:ا   يأامههأ ب ا مخاا خالا: 2 

ا24لا69 ب اان اسمااننجاجيا:ااميهاوافاالأااننو ل اا: 3 
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بددداها ان ددد ياالددد اامادددراه ا:ا اهددد اامبايدددةاادددهللااااااااهدددد افا392 سددداياابدددهللاجنددد ا  اا

املعدددداييابافن ددددا لا  ا ددددرىا يدددد ا  اااعدددديا  ودددددريأاسيددددعمٌخا بددددا لا  ددددهراسددددعمخا اااااااااا

ا اجرا بددد  لاالمددديابرمددد ا  دددخهماا يصددد ااآل دددراان اادددأامدددهللاامل عددد يلا نددد اوددداعا يدددااااااااا

لا اسددده  ما  دددخهماامدددهللا دددا   ا.امدددسعاسلددديا:ام دددخا  ددد ياضيدددريهياحيمددد اُبهادددريىااا  ا دددخ

مدددقاجتدددخاهنددداكا ارابدددا اما دددق لا ودددذن ا ددد  لاسمدددأا:ا  ااا  ددد،امدددااهدددذ اسددد مل لااااااااا

ممدددااخي ددد افاانل دددىا انددد لا  ندددِنأاانهدددقٌأامدددهللا  دددخيماان اادددألا  ددد   اامل عددد يلامددداااا

ي دددد أام دددداأابمدددداعااماددددراهلامددددسعاوايددددياهندددداكاّ نددددةا  ددددرىامددددهللاِس ددددأااملعندددد ا سدددد اا

عا  ددددخأا  عا حيمدددد او مَّثاددددريىا:اندددد ااانهصددددريناممدددد ابانه ددددخيما انهدددد   لا دددد ا  و ددددأي

ا 1  ش راومنا ئيا 

 ا:ا ام مدددداااماددددراهاممدددد اُ مم ددددنااملعدددداييا ُي اس ددددناالدددد ااا395 ي دددد ياابددددهللامددددارسا  ا

ا  غددددرا ااملددددههلم ا.ا  ندددد ا عاسددددانق اندددد اسددددايا:ا ميا   ازيددددهللااميددددخ اا  ا ضيددددريهاايماددددرااا

يدددخا  ا  ا ميددداا   ازيدددهلُلااااميدددخ اغددد امعدددرها اي سدددناالددد امدددراّ .امدددس ااساي ميددداا  ازيدددهللياماااااااا

ميدددٍخ ا   ميددداا   يزيدددهللياميدددٌخ ا  بددداعيابددداماراهاالددد ااملعنددد ااندددذيا راّ .ا نلعدددرهافا نددد امدددااااا

ا 2 نماان  هاا:ام ماُي رس عاباحلروا ا غ هااب ااملعاييا 

  مدددددهللااادددددخيراباندددددذورا عااحلرودددددا اامارابمدددددةافا  دددددأا ضدددددع اا ا هدددددهللاا

ن م ددددااوُثددددراار  دددداطاان ااددددأابانهددددما امل عدددد ياامر  طددددةاب  م ددددةا  يددددةامعمنددددةا نهددددهللا

باننصددد ا  ددد ويااحلرودددةاسريندددةاالددد اان ددداهااننوددد يلا ّنمدددأاادددخأاو ي ددداا  دددق ااااااا

ار  ددداطااسددد ياانعدددرها:او زيدددرااننجددداُجااحلفدددريلا  يدددر اانثددد ُهااملزدددماريلاملمدددااوثدددرااااااااا

ا. 3 ةا  يةامعمنةا   ويااقمةاالم ااحبهماانعاّ  انعقمةاامارابمةاب  م 

 ددددا ا عاااددددخيايثدددد رارمم ددددا ا غدددد ارممدددد،ا دددد يا  م ددددةا انعقمددددةاامارابمددددة اااا   

 هددددياب  ددددأاان ضدددد افاانهددددقأاانعربدددديا أااسددددهفخ افامر لددددةا   ددددةامددددهللا مددددا ااااااا

انل ددددةاانعربمددددة؟ا هددددأاهددددياّانددددةامعندددد اب  ددددأاان ضدددد ا أاغددددخ اُم ههدددد افا ددددوةاااااااااا

 امزدددده ىاانل ددددةاان صددددو ؟ام ددددياغان ددددةا ما ددددمةا  اضددددوةافاانل ددددةاان صددددو ا هدددداااااااا

                                                           

ا1/35ابهللاجن ا:ااخلصانصلا: 1 

ا349لا فام  اانعربمةا ب ااحلز ا محخابهللامارسا:اانصا يبا: 2 

ا39انخااملعريافا ر   لا اننو يا لم ةا مخاانصماّيا:اسرانهللاانهولمأاا: 3 
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 هددداّا هممدددناالددد ا ددد اختلدددياان دددااسدددانراانزدددامما ا ودددذن اانلددد فا اانعربمدددةلاااااااااا

انلددد ما  امدددهللاب ايدددااسلملدددةاجدددخا .ا مدددهللاانصدددع ا  دددن اامادددراها زددد ااننمددداعا املهددداعااا

 ا سددددهعمايا.اموفددددمااماددددراهافااااهلمددددةاان اّنددددةا   امفددددراامسددددقأاسددددانماالدددد اااااا

 هدددهللانلمدددر ا عايعمدددخاسدددرا  اااااا مددد ا اّ  دددااسدددنخامدددهللايصددد  ام ث دددةا.ا بزددد  نةااااا

 ل مدددا اانعدددرها ودددث ا امدددهللاافسدددفا ااااهلمدددةامددد ايزدددماعاامادددراها امدددا لا  دددركااااااااااا

امادددراها  زدددده ااف ا ددددرامددددهللاغدددد ا ثددددراالدددد ااملعن ل  الدددد اانددددن ما  اامي ددددا اندددد اا

 ددددد اهخا ددددد ىافا هلدددددنامزددددده يا اانل دددددةاان صدددددو اي زددددد الاههدددددذاافاسددددد ر اااااا

 هدددددددهللانل دددددددار ا عاينزددددددد اامادددددددراها يل دددددددىااااا ان دددددددخر لا سددددددد ر ا انعصدددددددر ا  ااا

بانزدددددده علا هندددددداكافاان ددددددرا ا ا سددددددهنا اان ددددددن يا  بددددددياامددددددر ابددددددهللاانعددددددق لاا

 انهزددده افااندددن ماانهدددعريلا  هددد اانهدددعراي زددد امدددهللاانهفددد ينا اامل ن مدددةاجدددخا.ااااااااا

 ب يدددددةامددددداماراها  ددددد ما املوددددد  ام جددددد ّلا م اضدددددع ا اقما ددددد ام ن مدددددةامعر مدددددةاااا

 انهن دددداا  عددددخ او ي دددداا ا ددددخ امددددهللا لددددةاسددددرانهللااا جدددديياانه مددددخاب دددداافاان صددددوا

انهولمدددأااننوددد ياافساسدددمةلا الددد ا ي دددااّاندددةامعنددد لامدددسعا  ددد  ا  ددد ااملعنددد ا.ا   دددااااا

يهدددد عا ندددد ا  اا هددددامر اانعقمددددةاامارابمددددةامدددد اغ هدددداامددددهللاان ددددرانهللااملعن يددددةا  ااااااااا

رّ لاانل  مدددة.انهدددهللااملرم سددديلامممدددااي  دددرا انمدددا لاسدددخااهدددهمابدددان رانهللااننو يدددةام ددداااااااااا

 سلمدددداا  جدددد افابمدددداعاان ددددر  ااننو يددددةا  ا امددددايا وثددددرامددددهللاسرينددددةا  يددددةا ا ددددخ .ااا

 سدددخاوايدددياانعقمدددةاامارابمدددةا  ن اا  دددااهدددياامدددخ اانهولمدددأااندددخ لامدددسعا  ددد  اندددنأا

 لمدددداا  دددد افااملعندددد ا  اانخ نددددة.امانهددددمةاغان ددددااالددددماامسددددناّلا انهزددددر االددددماااااااااا

   دددد ا.ا انددددخاانه دددداننا  اا سدددده خايابدددد ااااامضددددامةابدددد ّا ا  اب  هددددالا ان هوددددةاملددددااااا

احلروددددا ام سدددد أااحللدددد يا  سددددرا اا  ا هددددهللاالمددددا اانزددددلناسددددخاودددداعافا  ّ اااااا

معنددد اآ دددرلا ندددماااقمدددةاالددد اسدددعةاانعربمدددةا مر يه دددالا  ي دددااسدددخا  مدددأاامادددراهاااااااااا

ان ماسددديلا   له ددديا نمددد ان ل دددةا غدددرا ا وثدددرا هممدددةامدددهللايددد  اانعقمدددةلاوهو مددد،اااااااا

ةامماثلدددددةا  ا ان دددددةلا  مراادددددا انلفددددد ارلا  وهو مددددد،ام  ددددد أاااااامي اادددددا اانصددددد  ما

ان طددددد افاانهدددددقأا يدددددذايا ابدددددانهو يا  ا م ددددداأا  دددددرىلا  اغددددد ا نددددد .ا منيدددددٍخامدددددهللاا

ا 1 انه س افاهذااامل اأا ههللامق  ه افاافحبانااملهعل ةاب اهر ااماراه.

                                                           

لا سددامياادد  :ا395-321رمهدداعاا ددخانه اه:امصدد يافام دد اانعربمة سهددمةااماددراه لا اا: 1 

ا حباامنه ر ا21-13لا ا اهر ااماراها م سناالما اانعربمةاسخام ا  خث 
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املعنددد لاا يدددرىا ددداأا زددداعا عاانعقمدددةاامارابمدددةال رّهددداا ا عددد االددد احتخيدددخااااا

مددددقاسممددددةاادددداابددددخ عا....ا هددددامراان ددددرانهلللا ابدددد ا عاهددددذااان دددد يا دددداّ االدددد اوددددأااا

ا. 1 سرينةا  رىال رّهااس ا ا واييامعن يةا أان  مة

 سدددخاااهمدددخااملرم سددديافاحتلملددد ااننوددد ياالددد اسريندددةاانعقمدددةاامارابمدددةانهعدددم اا 

اندضا هدهللا عا دذورااااان  م ةااننو يةانلم رّ ا ان اوم اانيللةا.ا مهللاافمثلدةاا

 فاهذااامل اأ:
 اراهاولمةا يياِنمِة افاس يا بيااننهناش:ا  

ــَو ـــاء َطْرَأْلَا ِةَيـاِئَنــ ــجــ ـــَوالـصُّ ِةـَسـاِمــ  ىـــ
 

ــ  ــ ْتَدَخـ ــبي النََّأِبـ ــا َر اِشَنْشـ  ْهُبـــكاِئفيهـ
 

ا 1/311  روااملرم سيا

.اممددددهللااملق ددددىا عاانعقمددددةاا 2  ا ددددر للاييانمددددة ابسضددددماراُرهَّا ي دددد يااملرم سدددديا:اا

امارابمددددددةا ّ اّ را ام مددددددااانددددددخا ددددددذ ا ددددددر اااددددددرا ُره  لامهايددددددياانعقمددددددةااااااا

اامارابمةاسرينةاال اان  م مةااننو يةا هيا اار .اا

 هدددد عاانعقمددددةاامارابمددددةاّنددددمق االدددد اان دددد يابددددساراب ا ددددهل  انلهلمددددةااا  

ر امبامعدددددخاانيللدددددةامثدددددأا ادددددراهااملرم سدددددياولمدددددةا اندددددرممال افاسددددد ياامدددددااااا

ايهره:اا

ــاِعدي     ــُل َســ ــرُّْمُح ِيْثِقــ ــوُل الــ ــاَلَم َتقــ  َعــ
 

 ِإَذا أَنــــا َلــــْم أْطُعــــْن إَذا اخليــــُل َكــــرَّتِ     
 

ا 1/159  روااملرم سيا

ي ددد يااملرم سدددي:ا  س نددد ا  ي  ددد ُيااندددرمماُل اُيدددرا ىاب دددهلااحلدددا ا ضدددم  الامدددس ااييصيددد ايياااااا

انددددخااخلطدددداها انهددددقأااسدددده  اأاا–جيعيّلددددييا  ي  دددد ُي افامعندددد ا  ي  ددددهلل  .ا هددددمااا مأليدددد

حيملدددد عاان دددد ياالدددد اان ددددهلل....ا   ااريم عاددددييا انددددرممال امددددان  يامدددد  كاالدددد ابابدددد لااااااا-

 انددددرمماُلاير  دددد ابا بهددددخا لا انهددددقأا هايددددةلا مدددداابعددددخاان دددد يا  ااودددداعاوقمددددا اااااا

ا.اا 3 م مخا اُيواه  

                                                           

ا242 م ناهالا ا اأا زاعا:اانل ةاانعربمةلمعناها: 1 

ا1/311املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا: 2 

ا164ل1/159املصخراانزاب،ل: 3 
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ر ايدددةااننصددد ابددد ا يددد اُجِعدددأا ُ   ددد ُي العنددد اان دددهلللاممهددد عااامعندددخا  جمددد اانيلدددأ

 اندددددرممال ام عددددد   ابددددد امنصددددد با انل عدددددأا  ي  ددددد ي ا.ا م ددددداا  جمددددد ار ايدددددةاانرمددددد اممهددددد عاا

ا انرممال ام هخ امرم اا اال ااحلهايةا.

 يهثددددراااهمدددداّااملرم سددددياالدددد اسرينددددةاانعقمددددةاامارابمددددةافاجتدددد ين ا وثددددرا 

 انيللةلا مهللا ن :اامهللا ج ا ارابيانلم رّا

ــا  ــوَن املَناَيـــــــــــــــ ــَواِرُس اَل َيَملُّـــــــــــــــ  َفـــــــــــــــ
 

 إَذا َداَرْت َرَحــــــــــــى احلــــــــــــرب الزَُّبــــــــــــون 
 

ا 1/14  روااملرم سيا

رلاو يددد اسدددايا:ااس االددد ا عايهددد عا دددياابهدددخا اُمهادددماااا  جيددد ماانرمددد افا م ددد يارِاا

ا. 1 همام  اِرُس.ا جي مااننص امم اال ا عايه عابخ  امهللام ارسااف   

ماحلرودددددةاامارابمدددددةااددددداا ثدددددرافاجتددددد ينا ج ددددد انلم دددددرّ اانيللدددددةا م ددددد يارس لاا

مدددانرم االددد اااه دددارا عا م ددد يارس ا ددديامل هددددخ ا دددذ  ا  دددخير ا ُهدددما ا.ا مددداااننصدددد اااااااااا

معلدد اااه دددارا ي ددداابددخيامدددهللا م ددد ياِرس افاان مدديااندددذيايزددد   ا هدد اس نددد ا م دددخي اايي دِزددديااااا

ام  يارسي .اا

نهولمددددأاانزدددداب،ايهفلدددد اندددد ا عانلعقمددددةاامارابمددددةاّ را افااااا  ع ا يددددايااننددددا را  ااا

اي هددداوااملعددداييانل ومددد اي زددد .امعندددخارمددد ا م ددد ياِرس االددد ا  دددخيرا هدددم ايعطددديااملعنددد اا

سددد  ا جناندددةا  سدددمماا عاامل ددداأام ددداُأام  ادددرلامانهدددااراي  دددرابهدددفااةاس ملهددد ا سددد   ماااا

اا ا دددددشّيا  امعنددددد افااحلدددددرها.ا مددددداا اندددددةا اننصددددد  االددددد اااه ددددداراان خنمدددددةامسي دددددااا

اانه ومخا ان ماعانص ةاهش  اان  ارساانضاجا  افاان مياانذيايز   .اا

 قرينة الرتبة:  .1

انر  دددةاسريندددةان  مدددةلا هدددياجدددن امدددهللاانن ددداأااننوددد يلاحيدددخّام سددد اانهلمدددةامدددهللاا

بمن مدددددااار  ددددداطا عا ددددد  يا  دددددخاهماا    ا اف دددددرىاانهلمددددده بندددددا اااملدددددةا ي دددددر ا

ا  ااواييا    ة.اااثايما ا  هن اانعها

 مدددداا  ااوايددددياانر  ددددةاغدددد ا    ددددةاممفدددد ما عا ه ددددخأا  ددددخىاانهلمدددده افااااااااا

ا ع  ا  ه  را غ اا صا ا  خاانهع  يهللاباخلط ااننو يا.اا

                                                           

ا1/14املصخراانزاب،لا: 1 
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 هنددداكاجتدددا هابددد اانر  دددةا امادددراهلامانر  دددةافاانل دددا اغددد اامارابمدددةاحتدددخّاااااااا

ةافجدددنا اااملدددةلا مددداافاانل دددا اامارابمدددةامه  دددرامر يدددةاانر  دددةاااااامدددان  م دددةاان وم 

   ا ه دددداا ريددددةااحلروددددةانهلدددد اافجددددنا ابزدددد  ا ه ددددأااماددددراهابهوخيددددخاان  م ددددةااا

ااالامس اا  يااماراهاايه  ا ن ا  ج اا نهناأابانر  ةا.اا

 ان ددددر ابدددد اانر  ددددةااني   ددددةا غدددد ااني   ددددةا عاان  مدددد اانزددددماسيانلهلمددددا ااا

اندددةاانر  دددةااني   دددةايرااددد افاي ددداأاانل دددةا فاا سدددهعمايلا  اي ددد ا قمدددةا   ااااااااافا 

م  دددد ما اباخلطدددد ااننودددد يلا مدددداافا انددددةاانر  ددددةاغدددد ااني   ددددةام  مدددد اانهلمددددا ااا

فاانزددددما ا  ددددأاام اضدددديااختددددذ اانن دددداأااننودددد يلا سددددخاحيددددهماا سددددهعمايا زدددد اااا

اامل اأا ان ر ا قمةابه خيماامله  ر.

لا عا  دددىاانر  دددةايعدددلاث ددد  ام سددد اانهلمدددةاباننزددد ةا  اغ هددداااااا ههدددذاايههدددا

  دددددخما ا  ا ددددد  را افاان ومددددد لا ا دددددهق اهدددددذااامل سددددد ا م ددددداا عايدددددشّيا  اا دددددهقياا

   راجددددد امدددددهللا همددددد ااان ومددددد لا  ايدددددشّيا  ا  ددددد اان ددددداهانلعنصدددددراان ودددددميبا

لدددد ا  ارابدددد ا  ا هددددما  اددددراهاآ ددددر.ا مددددهللا مثلددددةاهددددذ اانر  ددددةا  ددددخأاامل  دددد ياااااااااا

انصدددلةل ان عأاالددد اان اادددأا  ايان ددد لا املهدددا االددد ااملهدددا ا نمددد لا معدددأاانهدددرطاااااااااا

الدددد اج ابدددد لا انهمممددددناالدددد اااملدددد لا وددددذن ا ددددخار اافّ ا افا سددددانم اانهددددرطااا

 ا سدددددده  اأا انعددددددر لا انه صددددددمصلا انه ومددددددخلا   ددددددخيما ددددددر  اااددددددراالدددددد اا

ا اان اا...

يعدددددلا مهايمدددددةا  ددددد ام سع ددددداافااااا  مدددددااوددددد عاانر  دددددةاغددددد ا    دددددةام دددددذااااا

م سدددددد اانهلمددددددةا ايه عدددددد ا  دددددد افا اراب ددددددالا  ا   دددددد ااااااانه م افاا هددددددذان وم ل

انهلمدددةا ام دددةاالددد ا هم ددداااننوددد يلامههددد عاهدددذ اانر  دددةافاي ددداأاانل دددةا افااااا

 يدددةامدددهللا مددداااددد ّاانهدددم لاااااسدددهعمااالافي ددداافاا سدددهعمايامعرضدددةانل  اادددخااننوااا

 ددددةلار  ددددةاا رخيما انهدددد   ا.ا مددددهللا مثلددددةاهددددذ اانااافسددددل بمةامددددهللاانه دددداارا امددددثددددمانق ه

 ر  ددددةاامل عدددد يامددددهللاان عددددأا ر  ددددةااااامل هددددخ امدددد ااخلدددديلا ر  ددددةاان ااددددأامددددهللاامل عدددد يلاااااا

}وَوعَلَم ووووروىََن ىف ووووَك  َىبََ وووور َىىى :اا ندددد اس ندددد ا عددددااا مددددهللر امددددهللاان عددددأا ههددددذاا.ااا ددددان

الدددد ااا ددددالاسصددددخا  ا دددد بم ااملددددشمن لاااااع م دددديا  ددددخيما دددديا ِااا[1]وحلجووووَوت وللَووووه  

ا نم ا.ااا ر م ج ا  خ  ا يص اهاان
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 معلددد أا عاسرينددددةاانر  ددددةامددددهللاان ددددرانهللااملههددددامر االدددد ا عددددم امعندددد اان دددداهلابددددأاا

ا. 1 هياان رينةاانرنمزمةاانخانةاال اان اهااننو ي

 وار  سخاوايياسرينةاانر  ةا ساسا اانخااملرم سديافاودث امدهللاحتلمق د اسد ا ا يداااااا

وا.ام ددخا ددرواب ددااانددخاحتلملدد ا رومدد ايعهمددخاالدد اانه ددخيماااااااار صيددبددذن ا أا اُي

ا انه   لامم  يافابميا زاعابهللايه ة:اا

 َأَمــــــّر علــــــى َأْفــــــواِه َمــــــْن َذاَق َطْعَمهــــــا
 

ــاَ   ــابًا َوَعْلَقمـــ ــَن َصـــ ــا َيْمُجْجـــ  َمَطاِعُمَنـــ
 

ا 332/ا1  روااملرم سياا

انددددذورلافعاانهددددقأاحيهمددددأايمددددةاانه ددددخيما دددداا اامضددددماراس ددددأاميعا  جددددامافا ا  

 انهدددد   لاملددددااودددداعار  ددددةاان ااددددأا هدددد ا ميط اِاُمنددددا اانه ددددخيملا ر  ددددةاامل عدددد يا مدددداااااااا

مددددا ايلددد ا مددد اِ امدددهللا يا يا.ا 2  جيدددرياجمدددرا اانهددد   لا هددد ا ايلددد ا مددد اِ امدددهللا يا يا  عامي دددا 

أاالدددد ااددددهللاماالدددد لاغدددد ا عار  هدددد اغدددد ا    ددددةلانددددذااس ددددخ اااهدددد اانهدددد  ر  عامي ددددا اار  

اان ااأا ميط اِاُمنا لا ّنياالم اانعقمةاامارابمة.

 نعدددددأاهدددددذاااملثدددددايايددددد  ا هدددددامراسدددددرينضاانعقمدددددةاامارابمدددددةا انر  دددددةلام نددددداكاا

ار  دددددداطا ثمدددددد،ابمن مددددددالام ددددددخاجدددددداماانه ددددددخيما انهدددددد   افاانعنا ددددددراانل  يددددددةافعاااااا

خياالددددد اان  م دددددةااننو يدددددةا.ا سدددددخابددددد ابعددددد اانعلمدددددا ا عااااحلرودددددا اامارابمدددددةا دددددا

ا اهمدددداّاالدددد اانعقمددددةاامارابمددددةاسددددخايزددددملابهفددددا ماانر  ددددةلاي دددد يااننجدددداجيا:ا ااااااااا

جعلدددد ااهددددذ ااحلروددددا اّ نددددأاالم دددداانمهزددددع اافاوقم ددددملا ي ددددخم ااان ااددددأا عاااااااا

 راّ اا ندددد ا  اامل عدددد ياانددددخااحلاجددددةا  ا  خ دددد لا  هدددد عااحلروددددا اّانددددةاالدددد اااااااا

ا 3 عاييا امل

 املرم سدددياسريندددةاانر  دددةافا ادددراهااملزدددهثن ام دددخما ا  امدددش را افااااااني  ددد سدددخا ي

اس يابع ا عرا ابلعني:اا

 ِلَخْشـــــــِيته َيْخل ــــــقْ    َربَّـــــــَك َكــــــأنّ 
 

 ِإْنَســـــانًا الَنـــــاِس َجِميـــــِع ِمـــــْن ِســـــَواُهُم 
 

ا 34/ا1  روااملرم سياا

                                                           

ا  مابعدخهالا  محدخا هدااا242 عيااملاّ امهللا:ا اأا زاع:اانل ةاانعربمةامعناهداا م ناهدالا اا:ا 1 

ا مابعخهاا رسانةاالممة ا235الي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان وراانيم لا 

ا1/332املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ:ا 2 

ا24لا69 ب اان اسمااننجاجي:ااميهاوافاالأااننو لا ا:ا 3 
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:ا ا س نددد ا اِسددد ياهماِمدددهللااجيممدددِ اانن ددداِسا اهددد ااسدددهثنا اُم  دددخ ألاا نددد ااااااي ددد يااملرم سدددي

 سدددد ام سعدددد انهدددداعاانهقأ ن ددددماايي ال دددد،ااخلهددددمِه اا ِيزاددددايااِسدددد ياهملامهدددداعاجيدددد مافااا

أيابطدددأا عايهددد عابدددخ  ا  ددد ةافي ددداا اااا انصددد ةلاملمدددااس دددخ ااا ا سدددهثنا ِسددد ياهماان دددخياا

ا 1 م  يا عايه عااسهثنا ا يه خماعاال اامل    ا امل خيامن لا

 عااملرم سدددددديااسددددددهعمأاسرينددددددةاانر  ددددددةااني   ددددددةا غدددددد ااني   ددددددةافاا م  ددددددا 

انهولمدددددأاانزددددداب،ا.ام دددددخابددددد ا عااملزدددددهثن ا ِسددددد ياهم ا  دددددخأاالددددد ااملزدددددهثن امنددددد اااااااااا

  يزددددايا  لا هددددذاامددددهللاانر دددد اغدددد ااني   ددددةاانددددضاجيدددد مانلمددددههلما عايزددددهعمل اافااااا

يمااملزددددهثن ا  ا دددد    لامم دددد يا:ا ا يايي ال دددد،ااِن يهاددددميِه ااوقمدددد لاملدددد ااحلريددددةافا  ددددخا

ِسدددد ياُهُماِ يازددددايا  ا  ا:ا ايي ال دددد،ااِن يهاددددميِه اِ يازددددايا اِسدددد ياُهُم ا.اومددددااُي دِ ددددراانهولمددددأا عاااااا

مدددددهللاانر ددددد ااني   دددددةافاان ومددددد اانعربددددديا عايه دددددخأاامل  ددددد  االددددد اانصددددد ةلاااااااا

ا امل خيامن اال اان خي.

 عا ِسددد ياُهم ااندددخا  خ ددد اجيددد ا عايهددد عااسدددهثنا ام ددد لا  ااااا سدددخابددد اانيلدددأاا

جيددد ما ارابددد ابدددخ  ا  ا ددد ةا اِنددد عاان دددخياِ ايه دددخأاالددد اامل دددخيامنددد لاومددداا عاانصددد ةااا

ا ا ه خأاال اامل    .

 سهددددمةا  دددددخيمااملزدددددهثن االدددد ااملزدددددهثن امنددددد امدددددهللااملزددددانأااندددددضا  دددددارا نم دددددااااا

ملزدددهثن امنددد امسمددداا عايهددد عاانهدددقأام ج دددا اامسيددد ا  اا  دددخأااملزدددهثن االددد ااا 2 اننودددا 

امييادددخيا ا ّ اس ددداأ ا ددد لااملزدددهثن  ام جددد لامدددسعاوددداعام ج دددا ا جددد ايصددد ام ج دددا ا  اغددد

اان دددد ُأاميدددخا اا ّ اسددداأاامددداا:ا اامه ددد يالايصدددد  امامل هددداراام جددد ااغددد ااوددداعاا  عال ان ددد أُا

ا:اانهممياس يال من  

ــْيَعةٌ   ــَد ِشــــــــ ــَي إال  َآَل َأْحَمــــــــ ــا ِلــــــــ  َفَمــــــــ
 

 3ِإال  َمـــــْذَهَب احَلـــــق  َمـــــْذَهُب وَمـــــا ِلـــــَي 
 

 اف ددددأ:ا ميدددداِنيياِ ددددماعيةعا   اآ ُيا   اميددددخيل مياِنيياميددددذاهيٌ ا ِنددددّااميددددذاهيُ ااحلدددد،لاملمدددداااااااااا

اس خ أااملزهثن اال ااملزهثن امن ا ج ايص  .اا

                                                           

ا1/31املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا:ا 1 

لا  انخاافمهري:اانهصدريلاا512لا1/516ين راابهللاا مأ:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان لا:ا 2 

ا561ل2/563انه ضملللهم عا

لا  انخاافمهدري:اانهصدريلااا1/512انهاهخاف:اابهللاا مأ:ا رواابهللاا مأاال ا ن مةاابهللامان لا:ا 3 

ا2/563لهم عاانهصريلل
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 قرينة الصيغة:  .4

 هددديا  دددخىاان دددرانهللاانل  مدددةااندددضاااهمدددخاالم ددداااننودددا افاانهولمدددأااننوددد يلاااااااااا

 سدددخا ودددرا ددداأا زددداعا عاانصدددم ةا هددد عاسريندددةان  مدددةاالددد اان ددداهااننوددد يام دددايا:اا

 اانصددددمغامددددر  االدددد ام ددددايياانه زددددمماملألاددددا ا ددددم  اا نلصدددد ا ا افمعددددايا ددددم  ااا

 امم دددددداا عا هدددددد عاوددددددذن ا املعددددددر  ا عاان ااددددددأا امل هددددددخ ا ياندددددد اان ااددددددأايطلددددددا

 ادددا ل  عاان عدددأايددد ا اااملدددةاان علمدددةلاا ان  دددنا  اانصددد ةايددد ا اااملدددةاان  ددد مةاااااااا

انددددضا هدددد عاب  ددددنامعهمددددخاالدددد اي ددددياا ااسدددده  اأا  ام هددددخ ا  ام  دددد  ا  ا دددد  ااااا

ممدددداايزدددد ،اافمعددددايامددددس اا نمهدددد اانصدددد ا اّ لدددديافااقسددددا اسددددماسم ا دددد م ةالددددااااااااا

صدددداّرامددددهللابدددد اافاددددا ا هدددد عام عدددد   ااايهدددد عانألمعددددايامددددهللاهددددذ اانعقسددددا لا املاا

مطل ددددا ا م عدددد   افجلدددد ا  ن ددددأا  امعندددد اان عددددأا يهددددا لا املطلدددد هافااخلدددديا احلددددايااا

 اننعدددياامل دددرّا عا هددد عا ددد ا ا يهددد عااخلددديا احلدددايا اننعدددياهدددياانعنا دددرااندددضااااا

هدددد عاااددددا ايهددددر اجامددددخا ا فاايااهمددددخ االم ددددااانصدددد ا ا املطلدددد هافاانهمممددددنا عاا

ام دددددار ا عايهددددد عااادددددا لا مممددددداابعدددددخا دددددر ااادددددرا فااملهدددددا ااااااابدددددخياضدددددم اا

 املهدددا ا نمددد ا عايهددد عااادددا اودددذن ا فاامل عددد ياممددد ا عايهددد عا رمدددا ا  امن ددد   اااااا

ا. 1   اان ر امهللاب اامل  ما ا 

 ههددددذاا هدددد عاانصددددم ةاانصددددرممةاسرينددددةا ا هددددهللا عاُ  ا  ددددأاانددددخااماددددراهلاااا

 اان  م دددةااننو يدددةانلهلمدددةا.ا سدددخابددد ا  دددخااممزدددهطم اانيلدددأاب اسدددطه اا عاحيدددخّايددد ا

 يدددد ا هددددهللاانن ددددرا  ا ثددددراانصددددم ةاانصددددرممةافاانهولمددددأااننودددد يامددددهللاااااا 2 ان ددددا ث 

جدددداي  ا:اي ودددداا  ددددخهماافا ثددددراان نمددددةاانصددددرممةانلم ددددرّ اي زدددد الا ي وددددااانثدددداييا

ا ثرهاامممااجيا رهاامهللام رّا اس ل اا  ابعخهاا.اا

 ياباملندددداّىلامددددسعاودددداعام ددددرّا امعرمددددةاالمددددا ا  ااااا سددددخاُيميثَّددددأاالدددد اااايدددد اافاااا

من دد يا:ايدداامياددُخلايدداارجددُألا  عاودداعااااااا’يهددر ام صدد ّ اُبِنددياالدد امددااودداعايرمدد ابدد ااااااا

يهدددر اغددد ام صددد ّ ا  امهددداما ا  ا ددد م ا اباملهدددا اموهمددد ا جددد هااننصددد امن ددد يااااا

ا:اياارجق لايااغل اأياميياٍخلايااضاربا اامرا ا.ا

                                                           

ا214 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا : 1 

ا62ين را:ا لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   ل ا: 2 
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لددددد ايدددد ا ا:ااف يا:ا ثدددددراان نمددددةاانصدددددرممةافابنمدددددةااا مددددااااايددددد اانثدددداييام ددددد اااا

   دددددةلا  ثدددددأاالمددددد ابصدددددم ضااسدددددماان اادددددأا اسدددددماامل عددددد يلام مددددداامدددددهللاافبنمدددددةاااا

انصدددددرممةااملدددددشثر افاافبنمدددددةاانق  دددددةافاانهولمدددددأاامارابددددديلام مددددداايعمدددددقعاامدددددأااا

ان نمدددةااان عدددأام معددداعاان اادددأا  ايان ددد ا ينصددد اعام عددد   ا.ا مددداااننددد  اانثددداييام ددد ا ثدددرااااا

انصدددددرممةافابنمدددددةاسددددداب ةلا   ضدددددلامددددداايهددددد عا نددددد افا ادددددراها ادددددا اانهدددددرطااااا

ا ا سه  األا  اايعهمخاال اي  اان نمةااملر  طةاب ااساب ةاواييا  ا   ةا.اا

 ا لا ِ ع امدااا سخاواعاااهماّااملرم سياال اسرينةاانصدم ةافامصداّراان ودااودث اااا

 ارابمددةايددخياالدد ا يدد ايزددهعمأاانصددم ةاو رينددةا ددخياالدد اااااااااُ ِجددخيامددهللاحتلددمق اا

ان  م ددةااننو يددةلا مددهللا ندد ا:ا اددراهاانصددم ةا  يل  ددا  افاسدد ياامددر ابددهللامعددخااااااااااا

ايهره.

ـــ  ــوا احَلدِيـــــــــــــــــ ــْوُم ِإذَا َلِبُســـــــــــــــــ  َقـــــــــــــــــ
 

 ًاــــــــــــــــــَد َتَنمَّـــــــــــــــُروا َحَلقـــــــــــــــًا َوِقـــــــــــــــدَّ 
 

ا 1/126  روااملرم سيا

خيامدددهللااحلخيدددخلا يريدددخابددد ااندددخمُر  ا يددد ابدددا دددا  االددد ل ي ددد يااملرم سددديا:ا اايهصددد ا  ي

ِّرا  اوددداعاُيهَّ دددذامدددهللاانِ دددخ .اااااا اندددضاُيِزدددفيياا يلد  دددهي .ا انِ دددخملا راّابددد اانميل ددد لا هددد ا ددد  ا

ا  ا يهددد عاايهصددداهاُ ل  دددا االددد اانهمممدددنلا يا هددد   اابددداننَِّمرافاااااااخ  يدددر ىا:ا ُ ل  دددا ا ِسددداا

ا 1   قِس ما ِ ل  ِ ما 

ةاابددد ار ايه ددداا  يل  دددا  اباحلدددا اامل ه  دددةلا بددد ار ايه دددااااااامدددا هق ا دددم ةاانهلمددداا

ّ ىا  اا ددددهق ا  م ه دددداااننو يددددةابدددد اان ددددخيا انهمممددددنلاا  ُ ل  ددددا  اباخلددددا ااملهددددم مةا  

مدددانهمممناالددد ا  دددخيرا مدددهلل اان مايمدددةلا هددد اينيدددأاامب ددداأاادددهللااندددذا ا  ااننزددد ةلا مددداااااااا

ىمه  اددددد لاّ عا اسدددددطةاان دددددخيام ددددد امدددددهللاانه ابددددد اامل صددددد ّابددددداحلهملااملنزددددد ها ناا

بمن مدددالامثدددأ:ا  يه دددميااخللم دددة اُاميدددُرابانعدددخي .ا امر بدددخيامدددهللااخللم دددةامرمددد  امثلددد لااااااا

ا 2  جي ا عايه  اان خياامل خيامن افاوأا ا  ااماراهارمعا ا يص ا ا جرا 

 سددخا هدد عاانصددم ةاان ا ددخ ا دداحلةانلهعدد  ااددهللااددخ ا  دداننا  يددةلامثددأااااااااا 

ا  ا اما افاس ياينيخابهللااحلهم:اا اراهاان عأا اواعا اياسصا 

                                                           

ا1/126املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا341لا1/344ين ر:اانين ام ايابابضا:ااملعفماامل صأافااننو اانعربيلا: 2 
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ــْر ُ   ــى َبِطــــ ــاْلقْوِل َحّتــــ ــاك ُم بــــ  َدَفْعَنــــ
 

ــاِبعِ     ــع األَصــ ــاَن َدْفــ ــى َكــ ــالرَّاِح حتــ  وبــ
 

ا ا1/231  روااملرم سيا

ّيمددددد االدددد ا يدددد اا ّيمددددد ااف دددداب ا اايهصدددد ا ي دددد يااملرم سدددديا:ا ا س ندددد ا:ا يه دددد اودددداعا

ّيمدددد يااف ددداب ا.ا نددد ا عاا دددياوددداعلا ااددد اُمهادددميراو يددد اسدددايا:ا يه ددد او ددداعياااا اندددخ مدُ ا

ّيمددددددُ ااااا  رمعدددد االددددد ا عايهدددد عاااددددد لا  هدددددمرااخلدددديلاو يددددد اسدددددايا:ا هدددد اوددددداعا

ّيمدُعنيدددالا  االددد ا عايهددد عاوددداعالعنددد ا يدددخينيلامههه ددديابان اادددألا هدددياااااااا اف دددابِ ا

ا 1 انضاُ زيم  اواعاانهامةا 

  م ه ا هدددددذااانهندددددام ابددددد ا اوددددداعا اانهامدددددةا انناسصدددددةايدددددشّيا  اان مددددداأابدددددااااااا

لرم ا دددالامامسدددناّا نم ددداا مدددراغددد ا ددداألاااااا ددد يه ا.امدددد واع اانناسصدددةا ا هه ددديااا

ندددذن احتهددداجا  ااسدددما  ددديلاممهددد عااا ددداامرم ادددا ا  يهددداامنصددد با .ا مدددا اوددداع ااا

اانهامةامههه ياب اال الا الم اااملثاياامله  رلاس ياانربم ابهللاض  اان ناري:

ــأْدِفئوني  ــَتاُء َفـــــــــــ ــان الشـــــــــــ  ِإذا َكـــــــــــ
 

ــتاءُ    ــه الّشــــــــ ــيَخ َيْهِدُمــــــــ ــإن الشــــــــ  2فــــــــ
 

 يزدددميا  دددخاان دددا ث ا ندددام اانل  دددةابددد ا وثدددرامدددهللابددداهامدددهللا بددد اهاا سدددهعماياااا

انل ددددد يابانصدددددرا ابددددد اان اومددددد ااننو يدددددةلا وددددد عاانصدددددرا ا ايددددداجماادددددهللا جدددددام ااا

انددددنمط اّ عا  هددددمأا  ددددخهماااددددهللااآل ددددرلافي مددددااالدددد امددددااي ددددخ اسددددارااجن ددددا ا  اااا

ا 3 يااملر يااهللاانعره جن افاانهخا ياانل  

 ي  رافاحتلمق ااملرم سياامارابمةابماي افثراانصم ةافاانهلما ااتا ر اادااا 

سرينةاّاندةاالد اغ هداااااا-  مايا ا-فاان وم لا ماا ه عاانصم ةاانصرممة

امهللاانصمغاانق  ةااا

 ي نااملرم سيامز نةاانهعخيانهه عا م ةاان عأاسرينةاالد اانهولمدأاامارابديلاااا 

ا مثايا ن احتلمل انل عأا   م ا  افاس ياابهللاانمةانهيب:

ـــاَتَفَأ ــَب ـُهـْتـــــ ــَز ـوـُنـــــ ـــن َع ِدْيـــــ  وـريفـْمـــــــبـــــ
 

 ــــــــــــــــيُلـِبَق ِبْسطاميفــى ِبــــــــــــــَفــــــــــــــْووال ُي 
 

ا 3/1426  روااملرم سي

                                                           

ا1/231املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

 39انهاهخاف:ااننواسا:ا روا بما اسم  ي ل ا: 2 

ا33ا خالا مخاانهناانة:اانصرا اب اان اوم ااننو يةلا : 3 
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 لامددددس ااييياانه ددددِنا يىا  ام عدددد ي.ا  دددد ي:ام ددددااخ عيددددهيمددددا ايياهدددد   يا م س ندددد ا   ي دددد ي:ا ا

امل عددد ن ااُخ  يدددىا  ام عددد ن .امدددس ااوددداعاودددذن ام خ عيدددةا يخييدددالمددد ا دددر اانهعياييلدددد يّا  

اما لا ياا يه ددددا اط زادددد اِببددددهللاامددددر ا يددددِخِم ندددد بي اسيانن دددداياا يددددم  يدددد اسدددداي:ا  ا ددددذ  لاو 

ا. 1  اأط  زاِب

 مااب او ي امعق امعل ما لا  او ي امعق اجم    اا يشّياا هق ا م ةاان عأ

  ا  م اان  م ةااننو يةانلصم ةاانق  ةلا سخاواعاهذااافثرا اضرا افا

  جرا ا اانهولمأااننو ياانخااملرم سيلا مهللا ن اس ن افااامرابهللا  م،:
 يهـــــــــــــِرَت ـْنوَلــــــــــ  ِتْيـــــــــــَألـــــــــــو رَ  ـِكإنَّــــــــــ َف

 

 ايَنــــــــــــِنالِقَب ُقَرْخـــــــــــ ُت ِمْوَقــــــــــــاْل كـــــــــــفَّ َأ 
 

ا 2/521  روااملرم سي

ان عددددأانل ااددددأااالددددييعيم.ا  عاجي  نا  امدددداملعن اُ دددداري اددددىا اُ  يرياهللا ميددددي دددد يااملرم سددددي: اا

اُمِ نا ددداا يدددا اجددداما يهدددا االددد ا عايهددد عاامل عددد يا دددذ ما لا املدددراّاو ي ااااُ ُر ادددمر يددديا  ي

ا. 2  ٍةل ما يٍ ا يخَّطع ي افا يمي

انهلمدددةاانق  دددةانل عدددألا  ايصددد  ااااندددخا  امددد لاااا الددد اهدددذاايدددذورا  ع ارمددد ااا

انصدددددم ةاو ي ددددداانلمعلددددد أا  انلمف ددددد ي.امدددددس ااُر ياان عدددددأابان ندددددا انلمعلددددد أا  ي ادددددُر  ااااا

يهددددد عاان ومددددد :ا ي ادددددُرُ اانر ميددددداُوا  و دددددنَّاان ددددد ألام مددددد اان عدددددأامدددددااق ا ينصددددد ااا

ان ومدددد :اُ  اددددريٌ اام عدددد   ابدددد لا   ااُرِ ياان عددددأابان نددددا انلمف دددد يا اُ  اددددريُ  ايهدددد عاااااا

ن عدددأايانددد اماادددأ.ا هدددذاايددد  ا عا ا عدددخّاامادددراهامدددااهددد ا   ا عدددخّااااااا ندددد  و نملام مددد 

ان  ددداننااننو يدددةااندددضا هدددهللانل نمدددةاانصدددرممةا عا  ددد أاب دددالا هدددذاا مدددرايدددشّيا  اااااااا

ا. 3 جمم اةا هل ةامهللاانُ ن اان وم مةاانهامنةانلفملةاان ا خ  

 قرينة املطابقة: .3

ندددةااملطاب دددةامدددهللاان دددرانهللاانل  مدددةااندددضاااهمدددخاالم ددداااننودددا افاانهولمدددأاااااا عدددخاسري

اننوددد يلا  ااملطاب دددةااننو يدددةا سدددملةاربددد ان  يدددةا  ددد ابددد امئدددةاانهلمدددا ااملهصدددرمةااااااااا

  معدددايلا ددد ا لا ادددا  ااندددخماا دددخ أافااقسدددا ا  يدددةامددد ابعهددد اابعهدددا لا هدددياااا

                                                           

ا1/1426املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا:ا 1 

ا2/521املصخراانزاب،لا:ا 2 

ا111نطم ةا براهممااننفار:اّ راان نمةاانصرممةافا  ناان اهر ااننو يةا   عمخهال :ا 3 
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بنددددا اان  اندددد ااننو يددددةاا عدددخاسرينددددةا ددددهلمةايزدددداهماب دددااانن دددداأاانصددددرفانل ددددةامدددافااا

اخلا ددددددةابهلدددددد اانل ددددددةاي زدددددد الا سطعدددددداايددددددشّيا ج ّهدددددداا  احتزدددددد اانهددددددقأافا

لا يدددددشّيا  ا راسدددددةااملعنددددد افاالددددداايهزددددد  ا دددددق  ا يهزددددد  ااسددددده ا ًاااانزدددددم ل

ا.اا 1 انذههلللالااي عخ ااهللاانل الا ي رب امهللام هه ااحلاياانضاي رّامم اا 

 سددددخاودددداعاالمددددا اانزددددلناالدددد ا اددددياب هممددددةاهددددذ اان رينددددةلاغدددد ا ي ددددما اااااااااااا

ي رّ هددداابخراسددددا امزددده لةلا   دددداا  ددددر امهنددداثر افا بدددد اهااننوددد اانددددخااحلددددخياااااا

جيعددددأااملطاب ددددةافاا-مددددثق ا-اددددهللااف هدددداأاامارابمددددةا مدددداايهصددددأاب ددددالامزددددم  ي ا

 عااملعرمدددددةا ا   دددددناِ   ااابيدددددم هللانهعريدددددنا انهدددددنه ا دددددر ا افابددددداهااننعددددديا مددددداااااا

ا. 2 العرمةلاوماا عااننهر ا ا   نا   ابنهر 

 مددددااانيددددخث عام ددددخا مددددرّ ااسرينددددةااملطاب ددددةابخراسددددا امزدددده لةلام ددددخابدددد اااااااااا

 دددداأا زدددداعا  ع امزددددروااملطاب ددددةاهدددد اانصددددمغاانصددددرممةا انهددددمانرامددددهللا مددددااانعددددخّاا

ا 3 افّ ا ا  فاان ر   ااناا انهعرينا انهنه لا  ا ه عامطاب ةافا

 سدددخا يدددخ هاا  دددخاان دددا ث اانيدددخث اب ي دددا: اا  دددا ابددد اولمددده افاااملدددةافااااااااا

 ا دددخا  ا وثدددرامدددهللاانعنا دددرااخلمزدددة:ااملعدددايياانهصدددري مةاافربعدددة ا انهعدددم ا انعدددخّاااااا

ا. 1  انن  ا انه ص ا انعقمةاامارابمة 

 ايانددددد اان اادددددأا فااا يهددددد عاجمدددددايااملطاب دددددةافا سدددددناّاان عدددددأا  اان اادددددأا ااااا

امل هدددددخ ا اخلددددديا فاانه ابددددد ا فااحلدددددايا  دددددا   ا  اغددددد ا نددددد اممددددداا هددددد عاممددددد ااااا

املطاب دددددة.ا  ا ددددد ا عااملطاب دددددةا  ثددددد،اانصدددددلةابددددد اانعقسدددددا اان وم مدددددةانلفمدددددألاااااا

مههددد عاسريندددةاالددد امددداابددد ااملهطددداب  امدددهللاار  ددداطافااملعنددد لا  هددد عا يهدددا اسريندددةاااا

ا   امم .ا  ه عااملطاب ةامممااي  ي:ان  مةاال اان اهااننو ياانذي

اانعقمةاامارابمة. -

اانه صا انههلما اخلطاها ان م ة . -

                                                           

ا حباامنه ر 314ا خاحلممخاافسطش:اامسناّافان ةا ول يياانياغمالا :ا 1 

ا229لا2/59لا1/122سم  ي ا:اانههاهلاا:اين را 2 

ا211ين ر:ا اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهال ا: 3 

ا112 محخا ه اا اساالي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان وراانيم لا :ا 1 
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اانعخّا اممراّا انهثنمةا اام  . -

اانن  ا انهذو ا انه يما . -

اانهعم ا انهعرينا انهنه  . -

   اام  ددددخ ااملطاب ددددةا صدددد لاان اومدددد امنعننددددةابعهدددد اااددددهللابعدددد لاااريددددةامددددهللا

امممااي  ي:ااملعاييلااي رامثق 

ا روم ا وملااملطاب ة:اانرجقعاان اضقعاي  ماع. -

ام ا مانةااملطاب ةافااماراه:اانرجقعاان اضل اي  ماع. -

ام ا مانةااملطاب ةافاانه ص:اانرجقعاان اضقعا   ماع. -

ام ا مانةااملطاب ةافاانعخّ:اانرجقعاان اضأاي  م ع. -

اان اضلهاعاي  ماع.م ا مانةااملطاب ةافاانن  :اانرجقعا -

ام ا مانةااملطاب ةافاانهعم :اانرجقعاماضقعاي  ماع. -

ام ا مانةااملطاب ةافا م ا ن :اانرجقعاماضقٍ ا  س ُأ. -

ّيامدددهللااااا  ُيق يدددىا عا ماندددةااملطاب دددةامدددهللاج دددةا ا دددخ ا  امدددهللاج دددا امهعدددخّ امممددداا يري

 ددددىا عا جدددد ّاا مثلددددةا ددددذه ابعقندددد،اانهلمددددا ا  نيددددأااملعندددد اامل صدددد ّلاومددددااُيق ااااا

هددددذ ااملطاب ددددةايعدددد االدددد ا ّراكاانعقسددددا اانددددضا ددددرب ابدددد ااملهطدددداب  لا مددددهللاهندددداااااا

ا. 1 ُ خاريكا هممةام ما  معةااملطاب ةا و ي ااسرينةان  مةاال ااملعن ااملراّ

ّياااااا   سدددددخا   اانيدددددخث عاودددددذن اانعدددددخ ياادددددهللااملطاب دددددةاُجدددددأ ااههمدددددام ما ي  مدددددِر

بخراسددددا امزه مهددددةا سددددخاايه دددد اا  ا عااننوددددا اامله ددددخم ا يّللدددد ااان اومدددد اانل  يددددةا

ا. 2 بنا اال ا   يق اهخم اا رجا ااننص  اامل ان ةانلمطاب ةا  ا   اا 

يدد ا هددهللاان دد يا يدد ا    دد،اسرينددةااا انددخاانن ددرا  احتلددمق ااملرم سدديااننو يددةامساا -

املطاب دددةافا ثندددا ا دددر  انألبمدددا لا وددداعايهددد ا  اان اومددد ااندددضام ِ دددخي ااااااا

  ُ  ان يامم اااملطاب ة.

                                                           

لا  محخا ه اا اساالدي:ا ثدرااا213لا212لا211ين را اأا زاعا:اانل ةاانعربمةلامعناهال ا: 1 

ا113ملعن افا  ز اان وراانيم ل ان رانهللافا  جم اا

ا12 لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريا  ر   لا : 2 
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 ممهللااملعر  اانخااننوا ا ي اجي ااملطاب ةاب اانهم ا مرجع لا مهللاافمثلةاال ا

  ن اماا  رّ ااملرم سيافاحتلمل ان ميا بياو  اااذني:
ــِم ـــَمَح ـْنمَّــ ـــه َو ـَنـْلــ ـــنَُّهبـــ ـــَداِقـــَوَع ــــ  ــــ

 

ــُح  ــالن  َكُبــ ــَف اِقَطــ ــَغ بََّشــ ــَهُم َرْيــ  ِلبَّــ
 

ا 1/15  روااملرم سي

بددد .ا هلليلددددمي ي اندددذياِأبددد  ا ياهددد امدددهللااحلماددداا هلليلددددمي ي امَّدددىا:ا ِم يرا ُيدددي ددد يااملرم سدددي:ا ا

ااوددداعااملدددراّام   مدددا ااام دددن اٌرلا نهدددهللوددددِ اهللَُّ دددن اِرفادددماِينلنزدددا ا ن دددااهلليلددددمي ي  انهدددم اف

ا. 1  جاما ضمارها

م دددددخابددددد اانيلدددددأا عاانهدددددم ا يددددد عااننزددددد   ايعددددد ّاالددددد امددددداايطاب ددددد ا ُهددددد ااااااااا

ا اننزا  لا سخا  ضاِمرااملرج افعااملراّام   أ.

 ممددداايدددذوراهنددداا يددد  اسدددخا اُيصيدددر وابل دددىااملرجددد افابعددد ااف مددداع ان جددد ّامددداااا

.ا امل صدددد ّاا[06]ول] وووو  ىاَ:ََبَوووو  ىوََووووََّأىجفََه  ىى}:يددددخياالمدددد اِ زددددا لاومددددااسددددايا عددددس اااااا
م سدددد االمدددد اانزددددقألا  عا ايصددددروابل  دددد لانه يدددد ا اضددددرا لا  اُ جيددددخامدددداايددددخياااااا

لا ياان دددرآعا[5]ول]ووودب }َفنَووو:ىََنزَلىنَووو:ه ىف ووو ىلَََلَووو{ ىولى]َووودَب ىى:المددد االمدددا لاومددداافاس نددد ا عدددس اا
ا. 2 انهريم 

 اخأااملطاب ةاب اانهم ا انعانخاالم افا روم امهللاا   واعااملرم سيايه ا

اان اوم لا مهللا ن امااجا افابمياجع رابهللاال ةااحلارثي:

ـــْمتـِ ـنــــا لـهــــْمـْلق َف  ُةــــــرََّك ــــــَدـْعذًا َبِإ لـكـ
 

ــُت  ــ ُراِدَغـــــ ــا ُموُءَن عىْرَصـــــ ــَتهـــــ  َلاِذَخـــــ
 

ا 1/12  روااملرم سي

آندددد ا  ا لا اامدددد اميايرا يدددد  اانهددددم ايعدددد ّا  ااهددددا ُ  س ندددد ا اييي دددد يااملرم سي: 

ا . 3  نهاعا  زهللاهماُ  اانه يمالا ن اسايايي

 دددددد ا هزدددددد ااامانهددددددم افا يي ا هددددددا ام ددددددرّامشيددددددالا مرجعدددددد ا  يددددددرااي  ااااااا

ملذورل هدددددذااجاننل اف زدددددهللا عايعددددد ّاانهدددددم االددددد ا  يدددددرااي  ابصدددددم ةااامددددد اااااا

انهم ا مرجع .مم ايا يي اُ هم لا ه ا ه عاهناكامطاب ةاب اا

                                                           

ا1/15املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا:ا 1 

ا حباامنه ر ا13م  ا اجياماّ :ااملطاب ةاب اانهم ا مرجع افاان رآعاانهريملا : 2 

ا1/12 األااملرم سي:ا روامحاسةا بيا:ا 3 
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 ااجا اماا اهر ااخأااملطاب ةامسعااملرم سيايش يا ن لا من اماا رّافابميا   

اُر ييهخابهللاوث اانطاني:

ــالـرَّ اَأيُّهــــــاَي ـــْزالـُم ـُباِكــــ ـــهَتـيَّـِطـي َمِجــــ  ــــــ
 

 ُتْوا هـــــــذه الصَّـــــــُد َمـــــــَســـــــي َأِنـــــــَب ْلاِئَســـــــ 
 

ا 1/166  روااملرم سي

بددد ااخيصيدددرلافيددد اس ّوذيسدددايامدددااهدددذ اانصددد  لا انصددد  اُمددداااا  ددداي ددد يااملرم سي:  

ا. 1 ل  ية  ةا اا ويما  اانص 

مدددهللاامل دددررافاانعربمدددةا عااملطاب دددةا اج دددةابددد ااسدددماام دددار ا املهدددارا نمددد لا ن مَّدددااااااااا

ودددداعااملهددددارا نمدددد ام ددددرّا امددددذورا ا جدددد ا عايدددد  يااسددددماام ددددار اوددددذن لاغدددد ا عااا

هدددارا نمددد ا انصددد   ام دددرّا امدددذورا لا جدددا ااااااانهددداارا دددانناهدددذ اان اادددخ امفعدددأااملاااا

باسددددما  ددددار ام ددددرّا امشيثددددا ا هددددذ  .ا سددددخا دددد  يااملرم سدددديا ندددد احبملدددد االدددد ااملعندددد لااا

مومدددأا انصددد   االددد امعنددد ا انص دددموةا اال دددة ا هدددذاان دددىام دددرّامشيدددالا ندددذن ااااااااا

اجاما عايه عااسماام ار ام رّا امشيثا لا ب ذاا همااملطاب ة.

 قرينة الّربط: .2

 دددةاي امدددا امعمندددا افابندددا اولما  ددداا  لددد الام دددياجمم ادددةامدددهللاانعقسدددا ااااااااااِ ع انل

امل ابطدددةااندددضا دددشّيا  اانهعددد  اادددهللااملعنددد ااملدددراّ.ا سدددخا ّركااننودددا ا هممدددةا جددد ّااااااااااا

اندددرب ااندددذيايعمدددأاالددد اانهماسددد ابددد ا جدددنا اان اومددد لا ااهمدددخ ااالمددد او ريندددةاااااا

ان  مةافاانهولمأااننو ي.

مددددا اانددددخاالمددددا اانزددددلنلام ددددخا  لدددد،االمدددد اسددددم  ي ا ودددداعام  دددد أاانددددرب امعر 

مصدددطللا انهعلمددد، ااندددخمااايّلدددأاجددد اهاانطلددد لاسددداي: افي دددماجعلددد  امعل دددا ابددداف ياغددد اا

.ا  يددددر واابددددهللاانزددددراجالصددددطللا انددددرب  اانددددخماااااا 2 مزدددده هلِلااندددد ا  اا راّ ااااددددنا  اا

  ددددارا  ا عامددددهللام اضدددد ااحلددددر اانددددرب ابدددد اانهلمددددا اامل ددددرّ ا  ابدددد ااف دددداطاااااااا

ان وم مدددةامدددهللااامدددألام ددداي: ا االدددما عااحلدددر ا اخيلددد امدددهللامثايمدددةام اضددد لاِ م دددااااااااا

 عايددددخ أاالدددد اا سددددما  ددددخ امثددددأاانرجددددألا  اان عددددأامثددددأاسدددد  لا  ان بدددد اااددددا ااااا

                                                           

ا162/ا1املصخراانزاب،لا: 1 

ا91/ا3سم  ي :اانههاهلاا: 2 
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ا يياميددددخا امددددر لا  امعددددق اب عددددأا  امعددددق اباسددددما  االدددد اوددددقأا دددداألا  ااااباسددددم:اجدددد

ا. 1 ن ب ا لةاجبملةا  ايه عامانخا  

 مدددااابدددهللاههددداأام دددخا صدددصاّراسدددةااندددراب افام ودددث .اامل وددداااف ي:ار ابددد اااااااا

ااملدددةالدددااهددديا دددياانددد لا امل ودددااانثدددايي:ااف دددما ااندددضاحتهددداجا  ارابددد لا  ودددرااا

ا. 2 جاااملةامم اا  اانرب امل اض اانضاحتها

 سدددخااهدددهماانيدددخث عابدددانرب لام ددد ايعدددلااندددخا ددداأا زددداعا سريندددةان  مدددةاالددد اااااااا

.ا م ددددر  ابعدددد اانيددددخث ابدددد اان سددددانأااملعن يددددةانلددددرب اااا 3 ا صدددداياامل ابطدددد ابدددداآل ر ا

انددددضا همثددددأابانعقسددددا اانزددددماسمةا  ااملعدددداييااننو يددددةلا بدددد اان سددددانأاانل  مددددةاانددددضاااا

معن يددددةااددددا ا ار  ا ددددا  ااا انهددددمانرا غ هددددالاممددددااوايدددديا سددددمله اااّ ا  همثددددأابدددداف

 مدددددااوايددددديا سدددددمله ان  مددددد اادددددا ا ريباطدددددا  لا مع دددددمااننودددددا ا ايزدددددهعمأا زدددددممةااا

ا. 1 انراب ا   انل سانأاانل  مةلامانرب ا  عاسرينةان  مة

  اندددددر اب امخزدددددةا يددددد ا اهدددددي:اانهدددددم اانعاندددددخلا احلدددددر ا  اددددداّ اانل دددددىلااااااا

عنددد ا انع دددخلا ُجِعدددأاحتدددياهدددذ اافيددد ا ا سزددداما لامانهدددم اانعاندددخايهدددمأااااااااا  اددداّ اامل

ضدددم اانهددد صا ام دددار ا انز ددد ييبا ان اسددد افا يم دددناانعطدددنلا احلدددر ايهدددمأا سددد  اااااا

ان ددددا افاجدددد اهاانهددددرطا انددددقأافاجدددد اهاان زددددملا ندددد  لا افنددددنا انددددقأاان اسعددددةااااا

ا. 5  أاانهم  

اندددرب املو  دددةافاحتلدددمق ااملرم سددديلااا حبزددد اا سددده را امدددهللاافمثلدددةلام ريندددةا

  وثرامااجا ااندخ ااندرب ابدرّاانهدمانرا  امداا عد ّا نمد افجدأاجتلمدةااملعند ا    دار لاااااااااااا

ا مهللا ن :

ا

                                                           

ا1/12ابهللاانزراج:ااف  يافااننو لا: 1 

ا653ا-612ين ر:اابهللاههاأا:اامل للا : 2 

ا213 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلمعناهاا م ناهال : 3 

ا221لا224 وراانيم لا ين ر:ا محخا ه اا اسا:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان: 1 

لا ين ددر:ا دداأا92 لم ددةا مددخاانصددماّي:اسددرانهللاانهولمددأااننودد ياانددخااملعددريافا ددر   لا ا: 5 

ا215ل211 زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهال 
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 :احتلمل ان ميام س ابهللاجابر

 ـــي ـــتـَِقـــْيـــِقَح ُتــــيْ ـــَمَح ــيّنيا َأـَرَت ـْمَلَأ
 

ــَبَو  ــ ُتْراَشـــ ــ دََّحـــ ــْو ِتْوامَلـــ ــاوَنُد ُتواملـــ  هـــ
 

ا 1/321  روااملرم سي

ُّااي ددد يااملرم سدددي: ا ّي دددا ايرجددد ا  اميدددا يي انهدددم امدددهللاس نددد ا  مدددهللا ُيمادددمي ي المددد ايَّاا

 ددددا ا ياسريددددٌ امددددهللااحل م ددددةاا ييُّاُ .ا جيدددد ما عايهدددد عاس ندددد ا  املدددد ااِىو دددددومايددددةا اِناِن

 يهددد عاهدددذااٌأابدددملا بمن دددالااِنددد ي دددالا يُهان ددداا  امدددهللااحلمايدددةااندددضاانهنماااُيعاددداندددضاّم 

هلا انددد ا امدددهللااراان  ددداِيمالددد اسيددداا اايي ددده اِ  ياملددد  ا مهدددام اا  احلدددخ ريبمايدددا انهم مدددةام ا يدددا

املعندددد ااف ياممهدددد عاانهددددقأابمايددددا انه هددددمأااالددددييعي ا ا ااحلدددداي.ا   ااجيس ندددد ا  املدددد ُ 

ا. 1  محايةااحل ان،اال ام ا ر ااملنايا

ا حتلمل ان مياغ ّق ابهللاميرا اع:

ــَمـــَف ــ ِرْيـــمـــن َخ يِعّدا َتـ ــَد ِةَوْدَعـ  سيفاِحـ
 

 اسـالـــمِ  َةـَرْبــ َو َنا اْبــ منهــا َيــ   ُجْنَتــ  ْمَلــَف 
 

ا ا1/155  روااملرم سي

انهددددددم االدددددد ااملهددددددا ا نمدددددد ااّ من ددددددا ارياُوناما يددددددل ددددددم ي دددددد يااملرم سددددددي: ا س ندددددد  ا

ىلا  اار  دددد اافمدددراممدددد او دددا .ا ملدددداااا يخا دددااجيددداانمدددد امناِ ا اِجدددارا  .ايريددددخ:ا اييخاانعيدددا  هددد ا

ا. 2  أان اانزقمةا يها وُصما ياان نممةامم ا ا ا

 مااانرب اباحلر اممن اانرب ابان ا اانعا  ةلا ممااجا امن اانخااملرم سياس ن ا 

 انُ راُجابهللاُمزاِ ر:ابميافاحتلمأ
ــ  ـىَحـــــْضَأى َوَســـــْمَأ ْدَقـــــ َرْدالَغـــــ نَِّإَفـــ

 

 اِتَســـــــَماْل إىل َتْبـــــــَخ َنْييمـــــــًا َبـــــــِقُم 
 

ا 1/361املرم سي  روا

  ددددااالمدددد لا  ريأا يخَّ  دددد اااملددددةاانددددضابعددددخهاالدددداا يبيدددد اان ددددا اريريخاان يدددد ع ِس م دددد  س ندددد ا

ا. 3  همامسي ماغاّر عاِر يفاِجاُ  اساسياا اامي او ي اساي:اساسي

 ممددددااُيددددذوراهندددداا عا ددددر  اانعطددددنا لعدددد اّ را افاانددددرب ابدددد ااملهعددددا   لاااااااا

ماامددددأابط معه دددداا  اا راّمدددديا  هددددرر ابعهدددد اافا ثددددرابعدددد لامقبددددخامددددهللارابدددد اااا

                                                           

ا1/321املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا: 1 

ا156لا1/155املصخراانزاب،:: 2 

ا1/361املصخراانزاب،:ا: 3 
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يربط ددداا هددد ا هددد عامنزددد ةامنه مدددة.ا يهددد عااندددرب اب دددذ ااحلدددر  ا سدددملةامجيددداّااااا

عقسددددةلا سددددخااقسددددةاسددددماسمةا  يددددةابدددد ا ددددرم لاباسددددهعمايا ّا ا ددددخياالدددد ا لدددد ااناا

ا. 1 يه عاان ر امهللاانرب ا مهللان ااب اها  ااامله 

 قرينة الّتَضام )التالزم(: .1

ِ ع اان اومدددد اانل  يددددةامه يددددةامددددهللام ددددرّا ا انا ددددرا هصددددأابعهدددد اابدددد ع ااااااااا

 مددد،اس اادددخامعمندددة افجدددأاحت مددد،ااملدددراّامدددهللاانل دددة. ا مدددهللابددد امدددااحيهدددمام دددرّا ااااااااااا

ممفعدددأابعهددد اابزددد  امدددهللابعددد اااااان ومددد ا يهددد عابددد اسددد ه اا ر ددد  اا ااغايدددةااااا

مدددداا   نددددا امددددهللاربدددد ان  دددديا فاسرينددددةاانددددرب  لا مدددداايهدددد عابمن دددداامددددهللااقسددددا اا

ا. 2 سماسمةلا مهللاب ا ن ا يها اماايه عابمن اامهللا يهياأ 

 سرينددددةاانههدددداأا  ددددخىاان ددددرانهللاانل  مددددةاانددددضاااهمددددخهاااننوددددا افاحتلددددمق  مااااااا

بددد ا جدددنا اانهدددقأافاان ومددد اااااننو يدددةلا هددديااندددخا يم ددداأا زددداعالعنددد ااندددهقمأاااااا

اننوددد يلاي ددد ي: اامل صدددد ّابانههددداأا عايزددددهلنأا  دددخاانعنصددددريهللاانهولدددمل ااننودددد ي اااااا

ا. 3 انصرا اآ ر 

 يهددددد عااندددددهقمأابددددد اافادددددا ا احلدددددر  اوودددددر  ااادددددرامدددددثق لا ودددددذن ااا

 دددر  اانعطدددنامددد اا سدددمااملعطددد  لا  ّ ا ااادددنأامددد اافمعدددايااتن مدددةلا  ّ ا ااااااا

ان عدددأااملهدددار لا  ّ ا اا سدددهثنا امددد ااملزدددهثن لا ودددذن ا لددد اان عدددأااااااااننصددد امددد اا

ا. 1 نل ااأاس ا ا  اهرا اواعا أام خرا 

  اندددددهقمأا مددددداا عايهددددد عابدددددامل ن اان جددددد ّيا هددددد ااملدددددذو را  مددددداا عايهددددد عاااااا

بدددامل ن اانعدددخميا هددد ااندددذيا ايهو ددد،ابعقمدددة.ا املق دددىا عاافوثدددرافا مدددهللاانلددد ااااااااااا

ممهددد عااندددذوراسريندددةاالددد ااملعنددد ااملدددراّا يدددهمااندددذورااااا عايهددد عايهمفدددةااندددذورلاا

                                                           

ّراسددددةا  يددددةاّ نمددددةاااا-خالا ددددرّاع:ااندددد ا ا ان ددددا ا ثددددمافاان ددددرآعاانهددددريماااا دددد ا اا ددددا: 1 

ا رسانةاالممة ا25  صانمةل 

ا213االي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان وراانيم لا   محخا ه: 2 

ا212 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا: 3 

لا سدداميااملاضددي:اانخ نددةااا211لا212معناهدداا م ناهددالا اين ددرا دداأا زدداع:اانل ددةاانعربمددةلااااا: 1 

ا192اننو يةافاوهاهاامل هه انلميّلا 
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ادددهللا ريددد،اا مه دددارا  مايدددا اومددداافا دددقمأاامل  ددد يا  دددله ا  طلددد اودددقا ولهدددداااااااااااا

ا. 1 مهاما ا  امعرمةامثن .... 

 ددددر اااددددرااددددهللااا-مددددثق ا-  بددددذن اي  دددد االدددد اسرينددددةاا مه ددددارا  ايزدددده ن ا

 ددددله ا  ااملهددددا ااددددهللاااتددددر را  ا ددددر اانعطددددنااددددهللااملعطدددد  ا  اامل  دددد يااددددهللا

ا. 2 املها ا نم  

 حتزددددهللاام ددددار اهندددداا  ا عامدددداا  صددددخ اانخراسددددةابانههدددداأا  اانددددهقمأاهدددد امدددداااااا

يهدددد عا مدددد،ارتيددددةااننودددد ي لا هددددذااخيهلددددناامددددااجددددا  ابدددد اانخراسددددا اانلزددددايمة.ااااااا

مدددانهقمأااندددخااننودددا اهددد ا مددداايددد اميامعنددد اا مه دددارا  اادددخأاا سددده نا للا سدددخااي  دددرااااااا

ادددهللا نددد اسدددانق : ا اهدددااا مه دددارافامصدددطللااننودددا ا ا سددده نا  ا  اااااااا ددداأا زددداعاا

 عاانل ددددىاسددددخايزدددده ن ابن زدددد ااددددهللاغدددد  لاواسدددده نا اان عددددأاانددددقمأااددددهللاامل عدددد ياااااااا

ا. 1  .ا مهللاثمامسعاانهقمأابا مه اراه اامل ص ّاسرينةافاانهولمأااننو ي 3 ب  

 مددداا دددرّاا دددارا اااا مددداافاانخراسدددا اانلزدددايمةامم صدددخابددد ااملصدددا  ةاانل  مدددةلااااا

مهقممدددددةافااندددددنصلا سدددددخامزدددددر ا عددددداعاا دددددخانهريماب  نددددد : اي صدددددخابانههددددداأ:اااا

انههددداأااملعفمددديااندددذياي ددد أاالددد ااندددهقمأابددد اانهلمدددا افاسدددما امدددالا ياجمدددي اااااااااا

 م اجامددددهللاانهلمددددا امهصددددا  ةاّانمددددا لامدددددذورا  ددددخهماايزددددهخا ا وددددرااآل دددددراااااااا

  امعددددا لا بهددددهأاادددداأا عا ياان جدددد ّااقسددددةامدددداابدددد اانل  دددد ا مددددهللاثددددما اجيمئدددداعا ااا

انصدددريهللامدددهللاانهلمدددا اادددااي ددداااندددنم امدددهللااندددهقمأا ياامدددااممدددأانل  ددد رافاي دددااااا

انزدددددما اسدددددم نخاعاسددددد  ا دددددراب ا  اا جدددددخاافا دددددأامهفدددددا ر .ا  عاانهفدددددا رااملههددددداأاا

ا. 5 يشّيا  ااقسةا  خا اسها افااننص 

 أابا مه دارلامهداعاودأاااا ماافامصاّراان واام خا يّ دنااملرم سدياسريندةااندهقماااا

جن امهللاااملةايذورايعخاسرينةاال اجن اآ را ذ  .ا سخاُيهيارافاهذااامل داأاا

ا  ابع اامل اض اانضا  ر افاحتلمق  :

                                                           

ا212 اأا زاعا:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا : 1 

ا141 لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا : 2 

ا14 اأا زاعا:ااخلق ةااننو يةلا : 3 

ا141 مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   ل  لم ةا: 1 

ا366 عاعاا خانهريم:ا  ها  ااننصلاّراسةانزايمةايصمةلا : 5 
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 يلفدد اانيلددأافابدداهاامسددناّا  ا  ددخيراانددروهللاامسددناّياانيددذ  افاااملددةاااااااا

ا امدةلافعاامل هدخ امدقمأاااااان علمةا ا امةلام خاسخ راامل هخ ام داأابنمدةاااملدةااا

 نل يلافاس يابع ا عرا امح :
ـــُدْسـمـــــــا األ كأّن ـــي ـــــ ـــُمـــِهيِنـــِرَع فـــــ  ـــــ

 

ــَنَو  ــكالل  ُنْحــــ ــ ِلْيــــ ــَتيف َق اَشَجــــ  ْهِمــــ
 

ا 1/331  روااملرم سي

اُخساددد  ند دددذ ٍ لاو يددد اسددداياو  دددااهدددماا اا م هدددخاُر يددد ياُخساددد  اند يي ددد يااملرم سدددي:ا 

ا. 1  ل مهي هيفاُم

 ُي  خ رااملرم سياامل    اانيذ  ااملقمأانص ه لامثأاحتلمل ابميا يِ م ابهللا

 امر ابهللاوري اانطاني:
ــَو ــَأ ـْوَلـــ ـــُتــْثـِبـي َلّنـــ ـــم َق ـــــ ـــياًلـــِللـــهـــــ  ـــــ

 

ـــي إىلـرَُّجَل  ـــْيَش ونـــــــــ ـــنِيـــِطَب خيفــــــــــ  ــــــــــ
 

ا 2/634  روااملرم سي

ايددددا اسلددددمق لااميمددددا لايريددددخامياراجيدددد ما عايهدددد عا  ا ق الددددِمس  س ندددد اي دددد يااملرم سددددي: اا

ا. 2  ثا اسلمق  ار ا ذ ٍ لايريخان خيصاميةاِن   جي ما عايه عا ي

 وددددددرااملرم سدددددديافاانهولمددددددأاانزدددددداب،ا ج دددددد ا اددددددراب انهلمددددددةا س ِلددددددمق  لااااا

 ااهمدددخافاان جددد اانثدددايياالددد اسريندددةااندددهقمأابددد اانصددد ةا امل  ددد  لا مددداا ادددرهاااااااا

اولمةا سلمق  ا  ةاملصخرا ذ  لا املصخراُي  خ رابد ن  اًثا .

 أاس ن افابمياُي  خ رااملرم سيااملها اانيذ  ا  سامةااملها ا نم ام ام لامث

   ييمانابهللا يهمااننَّ ا ياِيي :
ــَد ــِل اـْوَعــــ ـــْيـَمـَتواْن اريفـَزـِنــــ ـــّيــَطـا ِلَنــــ  ُءــــــ

 

 هـــــاال نَزِو هَااُمَدْقـــــى ِإَرالّشـــــ ِدْســـــأ َك 
 

ا 1/121  روااملرم سي

 ااملهددددا ا  سدددداأااملهددددا ا نمدددد ام امدددد لاو يدددد ااذي يددددا ىريانه دددداِخسادددد  و  س ندددد ا  

احلددددذ افيدددد ا ايلهدددد اا جدددد ااام دددداا جدددداان ني اا ِياُمخيسدددددىاِ ريانه دددداِخسادددداأا  سسددددخيسدددداي:ا و 

ا 3 . انهه م اب   

                                                           

ا1/332املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األا:ا 1 

ا2/634املصخراانزاب،ل: 2 

ا122لا1/121املصخراانزاب،لا:ا 3 
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يق ددددىامددددهللاانهولمددددأاانزدددداب،ا عاانيلددددأاااهمددددخاسرينددددةاانددددهقمأابا مه ددددارا مدددداااا

س ددددخ رااملهددددا اانيددددذ  ابددددد ِ سدخياأ لا  سامددددةااملهددددا ا نمدددد ا   ساددددِخاانه ددددريى ام امدددد لااااااا

 املهدددا ا نمددد افاان ومددد ااننوددد ي.ا الدددأاسددد  ا دددذ اانلخ ندددةاالددد ا دددقمأااملهدددا اا

ااملها ا عا ج اانهه م ا ايله ااب   .

 :اامل وااانثايي:اافّنةا ان رانهللااملعن يةاان ارّ اانخااملرم سي

 دددددشّياان دددددرانهللااملعن يدددددةاّ را ام مدددددا افاانهولمدددددأااننوددددد يلا هددددديا ددددد اهراغددددد ااااا

   ددددداا   دددددماضدددددمنا امدددددهللاان  مدددددةا ا   دددددراالددددد ااملزددددده ىاانزدددددطويافاان ومددددد ل

اانهقأ.

 سددددخا  دددداراابددددهللاجددددلا  ا هممددددةاان ددددرانهللااملعن يددددةاانددددخااحلددددخياااددددهللام ددددايماااا

انل دددةاي ددد ي: ام دددايمااانل دددةا هدددياضدددرباع:ا  دددخهماامعنددد يا اآل دددران  ددديلا هدددذاعاااااااا

انهددددرباعا  عاايم ددددداا م هيددددد اافاهدددددذ اانل دددددةلامدددددسعا س اهمددددداا   سدددددع مااهددددد اان مددددداساا

ابدددهللاجدددلاالم دددااب ددداهااملمنددد  امدددهللاانصدددر  امفعدددأااملنددد اااندددخا ا  اااااأا ميثَّدددا. 1 املعنددد ي 

سددددد  ان  ددددديا ا دددددخا املعنددددد يا  امثايمدددددةا سددددد اهاودددددانهعرينا ان  دددددنا انعدددددخيااااااا

 انه يمددداا غددد ا نددد لا ميدددهللا نددد ا يهدددا ارمددد اان اادددأا يصددد اامل عددد يا  ا يددد ايعددد ّا  اااااا

انل  مددددةااااه ددددارامعندددد يا ان  دددديلا ر ىاابددددهللاجددددلا يدددد افجددددأاهددددذااوايددددياانع امددددأا

راجعددددةافا  م ه دددداا  اانع امددددأااملعن يددددةلامددددس ااسلددددي:اضيددددريهاسيددددِعمٌخاجع ددددرا لامددددسعااااااا

 ضيدددددريهي ا ا عمدددددأافااحل م دددددةا دددددمئا لا  ا احتصدددددأامدددددهللاس نددددد ا ضيدددددريهي ا ّ االددددد ااا

انل دددىابانهددداّا اندددرا ا ان دددا االددد ا ددد ر ا م عيدددأ ام دددذااهددد اانصددد  .ا انصددد  اممددداا اااااا

ن عدددألاثدددماينه ددديا  اان ددد يابددد عااملعنددد ا  دددم ا  سددد اااااجيددد ما عايهددد عامنزددد با ا نمددد اااا

ُ هدميددددا امددددهللاانل ددددىلافي دددد افاانل  دددديامهصدددد راحلددددايااملعندددد ي.ا نزدددديافااملعندددد ياااااااا

ا. 2 لوهاجا  ا ص را هماانل  ي 

 سددددخابدددد ااننوددددا ا هممددددةاان ددددرانهللااملعن يددددةافاحتلمددددأابعدددد اان اومدددد احتلددددمق اااااا

م سددد لامهمممدددناان ااددددأامدددهللاامل عددد ياحيهدددداجااااا  يدددا لامثدددأاسددد ام:ا  و ددددأياانهم ثادددريىااااا

                                                           

ا1/149ابهللاجل:ااخلصانصلا :1 

لا ين ر:اابهللاجدل:اا125 مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر  ل  لم ةا :2 

ا112لا1/114اخلصانصل
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  اسرينددددددةامعن يددددددة.اممددددددهللاان اضددددددلا عا ُم سدددددد  اهدددددد اانددددددذيا وددددددأا انهمثددددددرى لاا

مم سدددد اهدددد اان ااددددألا انهمثددددرىاهددددياامل عدددد ي افيدددد ا ا هددددهللا عايه مددددأاا ددددأا عاا

اانهمثرىاهياان ااأا  ي ااهياانضا وليام س .

ّا راسدددا ام صدددلةاادددهللاان دددرانهللاا م ددداافاانخراسدددا ااحلخيثدددةام دددخاس دددخ أا ددداأا زددداعا

املعن يددددددةا  هممه دددددداافاانهولمددددددأااننودددددد ي.ا ان ددددددرانهللااملعن يددددددةاهددددددياجمم اددددددةامددددددهللااااا

انعقسدددا اانزدددماسمةااندددضا دددرب ابددد ا بددد اهااننوددد .ا يههدددلاّ رهددداافاحتخيدددخااملعنددد ااااااااا

اننودددد ياانددددخام ددددماانعقسددددةاانرابطددددةابدددد ااملزددددنخا املزددددنخا نمدددد لا هددددذ اان ددددرانهللا ااااااا

انددددخ رااندددد  م يانل ومدددد لابددددأا بددددخا عا ههددددامرامدددد اا زددددهطم ا  ددددخهاا عا ههددددن

ان دددددرانهللاانل  مدددددةانل مددددداأافااملمدددددةاانهولمدددددأااننوددددد ياالددددد ا سددددداساسدددددلمم.ا  هدددددمأاا

ان دددرانهللااملعن يدددة:اامسدددناّا انه صدددمصا اننزددد ةا انه عمدددة.ا يه دددر امدددهللاهدددذ اان دددرانهللاااااااااا

سددددرانهللامعن يددددةا  ددددصلاماننزدددد ةامددددثقاسرينددددةاودددديىا هددددماثقثدددد اسرينددددةامعن يددددةااااااااا

امددددةا ثددددأاجممدددد  امعدددداييا ددددر  اااددددرلا مع ددددااامضددددامةلا يه ددددر امددددهللاسرينددددةااااااامر

انه صددددددمصاسددددددرانهللاانهعخيددددددةا ان انمددددددةا املعمددددددةا ان رممددددددةا انهوخيددددددخا انه ومددددددخاااااااا

ا 1  املقبزةا انه ز ا ام راجا امل ان ة

   ههللاّراسةاان رانهللااملعن يةاانخااملرم سيافاان رانهللاانهانمة:

اانه عمة-ااننز ة-انه صمصا-امسناّا -

 قرينة اإلسناد: .2

 هدددد ننامددددهللاروددددن ا ساسددددم اهمدددداا:اااا–ومدددداايددددرىااننوددددا ااا–ااملددددةاانعربمددددةاا

املزدددنخلا املزدددنخا نمددد لا همدددااامل هدددخ ا ااخلددديلا امددداا  دددل ام هدددخ ا  ددديلا ان عدددأا اااااااااا

ان اادددددأا يان دددددةا. اامسدددددناّاهددددد اانعقسدددددةاانرابطدددددةابمن مددددداانه ّيدددددةااملعنددددد اانددددد  م ياااااا

ن رينددددةا ا ددددشّياهددددذااانددددخ رااندددد  م يا ّ ا  اا هددددامر امدددد ااانلفمددددألاالمدددداا عاهددددذ ااا

سريندددةان  مدددةا  دددرىلا امفملدددةا ميدددٌخاضيدددريهياايمدددراا  ا لدددةااامدددةا  سدددنخاانهدددرهامم دددااااا

  اميدددخلا هدددذاابدددم هللامدددهللا دددقياانعقمدددةاامارابمدددةا انهدددمةااقمدددةاانرمددد  لا يصددد اااااااااا

                                                           

لا  لم دةا مدخااا243لا241لا191لا191ين ر:ا داأا زداع:اانل دةاانعربمدةلامعناهداا م ناهدال اااااا :1 

ا122انصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر  لا 
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ل  مددددةا انعقسددددةا امددددر  امهددددق ااددددهللااقسددددةاامسددددناّابمن مددددالامههددددامر اان ددددرانهللاانا

ا 1 امارابمة ا ااملعن يةااملهمثلةابامسناّا 

 سدددخااهدددهمااننودددا اب ريندددةاامسدددناّا م دددماّ رهددداافاانهولمدددأااننوددد يلاي ددد يا ددداأااااا

 زدددداعا:ا ا املق ددددىا عااننوددددا اودددداي اايلمودددد عاسرينددددةاامسددددناّابدددد ا ددددرفاااملددددةاااا

ا امدددةا اان علمدددةا اان  ددد مةاومدددااوددداي اايلمو يددد ا يهدددا ابددد ااملعددداييااننو يدددةافاااااااااا

يق  ددد افا ادددراها لدددةامثدددأا اُيدددشاِ ياااّا دددأاااملدددةاان ا دددخ ا هدددذااهددد ااملعنددد ااندددذياا

احِلهدميدددددة اميدددددهللااييهيدددددا ا ا ددددد ايعدددددرها اميدددددهللاا ام عددددد   ا    االددددد ارغدددددما   رهددددداا ا اااااااااا

احِلهدميددددُ ا ام عدددد   اثايمددددا االدددد ارغددددما  ددددخم اا يهدددد عا ندددد ابددددسّراكامدددداابمن مدددداامددددهللاا

هدددديااقسددددةا دددد م ةاب هددددر اامسددددناّا  اي دددد يا عا اميددددهللاا اهدددديااآل ددددذا ا ااحِلهدميددددةا ااا

ا. 2 امل    ا 

يافا  هددددهللانلمددددههلما عايلمددددلاهددددذ اان رينددددةانيددددا اا لمددددا ا امانعربمددددةا احتدددد اااااا

سددددناّان  ددددا لانددددذااودددداعاامسددددناّااملمددددةا هنمددددةاامه يددددا ا لدددد اامدددداايددددخياالدددد ااما

 انصدددةلامددداملههلمااندددخمااينفدددنايصدددا ان  يدددا امسيددد ايدددخركا هنمدددا ا عامثدددةااقسدددةابددد ااااااااا

زدددددمطةا  يهيدددددرامييادددددٌخ ا عدددددياامددددداايدددددخ رافا هدددددهللااااامل دددددرّا اامل ا دددددةلامااملدددددةاان ا

منفنهددددداامدددددهللا سدددددناّااحلهددددد را  اميدددددخا  هددددد عاانعملمدددددةاانذهنمدددددةاانرابطدددددةابددددد ااااااا

احلهددد را اميدددخاهددد امددداايزدددم ابامسدددناّلا انددد اوددداعا هدددهللااملدددههلما انمدددا امدددهللا صددد راا

هدددذ اانعقسدددةانهايدددياهدددذ اافن دددا ا احتمدددأا   اانخ ندددةااملعفممدددةانهدددأام دددرّ االددد ااااا

ا 3  خ ا 

 اسخاااهمخااملرم سياسرينةاامسناّافا اراهامه يا اااملةاا امةا اان علمةا 

ا  ههللاّراسه ااال ااننو ااآل ي:ا

اسرينةاامسناّافاااملةاا امةلا مهللا ن :ا .ا 

اس ن افاحتلمأابميابع ابلا  سيخ: -

ــ ــْدع  ِكـــ ــَرْع َيـــ ــا ِإْن ُيـــ ــُه اَل أخَوْينـــ  َقْوَمـــ
 

ــَرمِ    َذِوي َجاِمـــــــليف َدْثـــــــريف َوَجْمـــــــعيف َعَرْمـــــ
 

ا 1/251  روااملرم سيا

                                                           

ا122نةااننو يةافاوهاهاامل هه ل ساميااملاضي:اانخ  :1 

ا191 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا  :2 

ا129لا121 لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا  :3 
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ا 1   اانا ام اج اب ا ياامل هخ لا ه اِوق 

  س نةافاحتلمأاابهللاانزَّلمايي : -
ــمَ    ــْلعيف َلاَلِئـــــ ــْوَم َســـــ ــي َيـــــ ــُرَك ِإن ـــــ  َلَعْمـــــ

 

 ِلَنْفِســـــــي َو ِلكـــــــَن َمـــــــا َيـــــــُردُّ اَلّتَلـــــــؤُُّم 
 

ا 2/259  روااملرم سيا

ا 2   انقأامهللا ان عيماُرك ا ا أاا بهخا لا  ياامل هخ ا ذ   

سدددددناّافاا ط مددددد،ااملرم سددددديان هدددددر اسريمدددددةاامانهولدددددمل اانزددددداب  امدددددهللي  دددددرا

 يااخلددديلام دددخااسدددهطا افاانهولمدددأاافاااااملدددةاا امدددةااندددضايدددر   امم دددااامل هدددخ ا اااااا

 عايددددرب اامل هددددخ ابدددداخليا مددددااايددددم هللاامل هددددخ اهدددد ا وددددق ا نمددددهماانددددروهللاامسددددناّيااااا

ا   يااخليلا ب ا عا لةااانا ام اج اب اهيا ياامل هخ .اا

 ب دددددذااان ندددددا اانهدددددهليابمن مددددداا ثلددددديا ددددد ر اامسدددددناّلا  صدددددلياان اندددددخ لااااا

ُي دددددني ااييزاددددهيِ ااا ان  دددد يا  ااملعندددد اانيصددددأالفم ا مدددداا هدددد ا وددددقا ددددا  مناا يعاااا

ٍّا ُاخَّ   . اب  أا ي ىاايخي

 مددداافاانهولمدددأاانثددداييام دددخابددد ااملرم سددديا  عاا  دددخارودددلاامسدددناّا هددد ااخلددديااااااااا

سدددناّااندددضا  دددر ا جددد ّاانعنصدددريهللان  دددا ااااا دددذ  لا  نددد اايطقسدددا امدددهللامهدددر اامااا

ا.ااسناّيهللاانيذ  انمهماان وم اام  ا  خيرا لامملف ااننوا ا  ا  خيراانرو

 فاان ومدددد اانزدددداب،ا ن عيماددددُرك اِ ي ددددياييدددد اأياسيددددلد  ان ق نيددددٌم ا  ددددار ا  ام ضدددد امددددهللااااااا

ان زدددددملامانه دددددخيرا:اا هددددد اوددددد عاامل هدددددخ ايصدددددا افا 3 م اضددددد ا دددددذ ااخلددددديا ج بدددددا 

فعااملعنددددد ام  ددددد ألا فعااا–هندددددااا– لا سدددددخا جددددد ا دددددذ ااخلددددديااايِم ن عيمادددددُرك اس يزييدددددا

ا.اج اهاان زماسخاسيخ اميزيخ ااخلي

سدددناّا  اولم مددداامعدددا ا ممددداايدددذوراهنددداا عااننودددا ا جدددام اا دددذ ا  دددخا دددرفااماا

ّي ي اّنمدددأاالددد ااحلدددذ ا م ِ دددميااملعنددد لاسددداياابدددهللاجدددلا:ا ا ندددماا ددديٌ امدددهللا نددد ا  ياااا عا

الدددماان مددد افاا لا ا ّ اوددداعاممددد اضيدددراٌهامدددهللا هلمدددنمدددهللااحلدددذ  ا ّ اادددهللاّنمدددأاالمددد

                                                           

ا1/251املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ :1 

ا259/ا2املصخراانزاب،لا :2 

ابدهللاا مدأ:ا درواابدهللاا مدأاالد ا ن مدةاابدهللاماند لااااااااااا ا245-1/199ابهللاههاأ:ا  ضلااملزدان لاا :3 

ا236ا-1/231
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ذ ابدددد  ع اافن ددددا اجددددي اب دددداانلخ نددددةاالدددد ا.اا ايلددددأ اابددددهللايعددددمشاجدددد امااحلدددد 1 معرمهدددد ا 

املعنددددد لام دددددسعاام ِ دددددميااملعنددددد امدددددهللاّ عا ودددددراانل دددددىلاجددددداما ذمددددد لا يهددددد عامدددددراّا اا

ا. 2  هما ا   خيرا 

اسرينةاامسناّافاااملةاان علمة:ا مهللا ن :ا .اه

اس نةافاحتلمأابمياسماابهللااخلطممااف سي: -

 َيُهــــــــــوُن َعَلــــــــــّي َأْن َتــــــــــُردَّ ِجَراُحهــــــــــا
 

 ِلَأَواِســـــي ِإْذ َحِمـــــْدُت َباَلَءَهـــــا   ُعُيـــــوَن 
 

ا 1/115  روااملرم سيا

َّا ام ضُعُ اريمدٌ اال ا ي ام اِاأاييُ  عا  ا 3  ا س ن ا ا  عاا يُر

ا

ا س ن افاحتلمأابمياُبراُجاباهلُلاُمزاِ ر اانّطاِني ا: -

ــْو َرَعْيَتــــهُ     ــالق ُبوِر َصــــاِرًما َلــ ــى بــ  َكَفــ
 

ــاُد      ــَت َبــــ ــا َأْعَلْنــــ ــنَّ َمــــ  َوَخــــــاِفُمولِكــــ
 

ا 2/619  روااملرم سيا

ا 1  س ن ا ابان  ُ  را افام ض اانرم اال ا عايه عامااأاو   ا 

ُيق ددددىامددددهللاانهولددددمل اانزدددداب  اااهمدددداّااملرم سددددياامسددددناّاسرينددددةافا اددددراهاااااااا

ن اادددأا  ايان دددةا.ام دددياانهولمدددأااامه يدددا اااملدددةاان علمدددةااندددضايدددر   امم دددااان عدددأابااااا

املدددددش يامدددددهللا  عاا اان عدددددأ اهددددد اان اادددددأانل عدددددأا ييُ ددددد ُع ا افعاااااا يابددددد ا عااملصدددددخرااف

انعقسدددةاامسدددناّيةا دددرب ابددد اان عدددأا ااملصدددخرااملدددش يام سددد امدددااق انددد ا. ودددذن افاااااااااا

سددددناّا  ا ضددددع ايددددأا ددددر ااادددرااننانددددخاالدددد ا ادددداّ ااماانهولمدددأاانثدددداييااسددددهخيابه  ا

ماادددددأاو   ددددد  لااانصدددددومللام دددددايا:ا ابدددددان  ُ  راافام ضددددد اانرمددددد االددددد ا عايهددددد عااااا

مهددد  يا دددذ ا دددر ااادددراانناندددخانرمددد اا سدددما ان  ددد ر افعاان عدددأا و   ددد  ا بدددخانددد اااااا

مددددهللامااددددأانمددددهماانددددروهللاامسددددناّيلا نددددمااهندددداكامدددداايصددددللانددددذن اسدددد ىاا سددددمااااااا

عاان اادددددأا ايهددددد عااسددددد ،احبدددددر اجدددددرا هدددددماالمدددددةاباننيددددداّ افااا ان  ددددد ر ااندددددذياا

اجمر را ا.

                                                           

ا2/364ابهللاجلا:ااخلصانصلا :1 

ا1/91ين را:اابهللايعمش:ا رواامل صأل :2 

ا1/115املرم سيا:ا روامحاسةا بيا األ :3 

ا2/619املصخراانزاب،ل :1 
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ودددا ابمنددد اا هممدددةا دددرفاامسدددناّافاااملدددةااااا سدددخاُيهيدددارافاهدددذااامل ددداأا  ا عااننااا

اان عددأاالدد اان ااددأا هدد عامددهللاج ددةامعنددا ا ااااااان علمددةلام ددخا وددراابددهللاجددلا عاّ نددةاااااا

ن دددىاان عددأاس دددا أا.ا اضيددريهيا ّ ابدددا هق اّ نددةااحلدددخنااااامددهللاج ددةان  دددةا.امددقامدددر ابدد اااا

 ا  دددهق اانل دددىلامهدددأاافمعددداياحتهددداجا  اان اادددأا اجدددةا ا دددخ لا هددد ااسددده قناااااااا

ا. 1 ب لا  خ ث اان ا  او ي النننةااحلاّناان 

اقرينة التخصيص: .1

سدددددناّانهدددددشّيااملعنددددد ارانهللااملعن يدددددةااندددددضا ههدددددامرامددددد اام هدددديامدددددهللا لدددددةاان دددددا

انددد  م يا. ن مدددّااوايدددياسريندددةاامسدددناّا ههدددناادددهللا دددرفاامسدددناّا اانعقسدددةابمن مدددااااا

زددددمامددددهللا هدددديااقسددددةا ه  ددددخاب ددددااااملددددةلامددددسع اسرينددددةاانه صددددمصا ههددددنااددددهللاساا

انعقسددددا اانددددضا  مددددخا  ممددددخااملعندددد اامسددددناّيا  امددددااي دددد افا مددددن ا ا هددددمم ا اندددد لااااااا

مانه صدددمصا ااقسدددةا  يدددةااامدددةا دددرب ابددد ااملعنددد اامسدددناّيااملزددده اّامدددهللااملزدددنخااااااا

 ابددد ا ان دددةامدددهللااملنصددد با ا هدددهمأاالددد اامل عددد   ااخلمزدددةا ااحلدددايا ااملزدددهثن ا ااااااااا

ا. 2 انهمممن 

ان ددددااسددددرانهللامعن يددددةا  ددددصا هددددمأاااامعن يددددةاودددديىا ه ددددر ا انه صددددمصاسرينددددةاا

انهعخيدددةامددد اامل عددد يابددد لا اان انمدددةامددد اامل عددد يافجلددد لا ااملهدددار ابعدددخااندددقأا ودددياااااااااا

 ان دددددا ا اندددددهللا ا  عا غ هدددددالا ااملعمدددددةامددددد اامل عددددد يامعددددد ا ااملهدددددار ابعدددددخاانددددد ا لا اااا

مددد ااحلدددايلا اااان رممددد امددد اامل عددد ياممددد لا اانهوخيدددخامددد اامل عددد يااملطلددد،لا ااملقبزدددةاااا

انه زددد امددد اانهمممدددنلا اام دددراجامددد اا سدددهثنا لا اامل ان دددةامددد اا سدددمااملنصددد هاالددد ااااا

ا. 3 ا  هصا لا بع ااملعاييااف رى

 حتزدددهللاام دددار ا  ا يددد ايدددراّابانه صدددمصاهنددداامدددااسصدددخ ااننو يددد عابانه ممدددخلااااااا

ا ا يدددد ا اي صددددخابدددد امدددداا وددددر اان قغمدددد علامانه صددددمصاانددددخااننوددددا اهدددد ا ا  ممددددخااااا

  اان اادددأال عددد يا  ا دددايا  اغددد  لا ددد ا:ا يدددِرهيامييادددٌخاميددداً لااا–مدددثق اا– سدددناّاان عدددأا

                                                           

ا3/99ين ر:اابهللاجل:ااخلصانصلا :1 

 حبدا ل ين ر:اا12ل  ا راواانعامأا اماراب اانه خيريا انيلدياا اأا زاع:اان رانهللااننو ية :2 

ا251 محخا ه االي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان وراانيم لا 

لا  لم ددةا مددخاانصددماّي:ا195لا191ين ددر:ا دداأا زدداع:اانل ددةاانعربمددةلامعناهدداا م ناهددالا ا :3 

ا111 سرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا
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مسسدددناّاانهدددرها  اميدددٍخا صدددصاب س اددد االددد ااملدددا لا ههدددذالا بدددذن ا اي صدددخاااااااااا

بانه صدددمصامددداا وددددر اان قغمددد عامدددهللا دددد ا:ا يَّمدددااييدددنافُلااته ددددُخلا ا اي صدددخابدددد اااااااا

ا 1  ع ياب اال اان ااأا   خيماما  ةاانه   ا  ا  خيماامل

  ا سخا يّ نااملرم سياسرينةاانه صمصافاانهولمأااننو يلا  ههللاانهمثمأاب ع

الا مهللا ن : 2 انخ اان رانهللاان رامةاانضاواييا اضر 

 اددراهااملرم سدديا اجيميدداايهي ماا ام عدد   ابدد افا ثنددا احتلملدد ان مددياايناهيددر ابددهللا يددخ اّااااااا -

اانع زي:

ــيمِ  ــُت بــــــــين اهل جــــــ ــُه َدَوارًا َترْكــــــ  َلــــــ
 

 َإذا َيْمِضــــــــــــي َجَمــــــــــــاَعَتهْم يعــــــــــــودُ  
 

ا 1/125  روااملرم سيا

ي دددد يااملرم سدددديا:ا ا يهدددد عاانهددددم افاس ندددد ان ددددُ انل ددددرسلا اييماِهدددديامعاددددٌأان ددددُ لاااا

ا. 3  جيمياايهي ماينهص اال اامل ع يلافعا هياهذاايهعخىلا امعنا اُيفياِ مهم 

املرم سدددددياانهعخيدددددةاسريندددددةافاانهولمدددددأاااايق دددددىامدددددهللاانهولمدددددأاانزددددداب،اااهمددددداّاااا

مهعدددٍخا هدددد اام امنصدددد هاالددد ا يددد ام عدددد يابددد اب عددددأاااااننوددد يلام دددخابيددددمَّهلليا عا جيميددداايهي ااا

 ييماِهدددي ا. اانهعخيدددةاختصدددمصانعقسدددةاامسدددناّااندددضابددد اان عدددأا اان اادددألام دددخاجدددا ااااا

 سدددددناّاان عدددددأا ييماِهدددددي ا  اانهدددددم اانعاندددددخاالددددد ا اند  دددددريس ا صصدددددا ا ام مدددددخا اااااااا

ا س ا اال اا اامااة .ب

 ا ا اراب اانهلمةا اِاباِه يا يا ام ع   افجل افاس يا سوا ابهللا يل ني:ا

 تْهـــوى َحَيـــاِتي َو َأْهـــَوى َمْوَتهـــا َشـــَفقاً 
 

 وامَلـــــْوُت َأَكـــــَرُم َنـــــّزال علـــــى احل ـــــرمِ     
 

ا 1/213  روااملرم سيا

ا. 1 ي  يااملرم سيا:ا ا اايهص ا ي   ا اال ا ي ام ع يان ا 

ا

                                                           

ا112 لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   ل  :1 

لا333لا321لا211لا212لا231/ا1 ين ددراو مثلددةا  ددرى:ااملرم سددي:ا ددروامحاسددةا بدديا دداألااا :2 

ا125لا394لا314لا354

ا1/125املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا :3 

ا1/215املصخراانزاب،لا :1 
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انهولمدددأاانزددداب،ا   مدددنااملرم سدددياسريندددةاانزددد  مةا  اان انمدددةا مددداا عَّااااااامدددهللُيلمدددلا

باب دددااامل عددد يافجلددد ا ا هددد اسمدددخاالددد ااقسدددةاامسدددناّاان علددديا  اا اددديلا  اجيعدددأااااااااااا

لا امدددس ااسلددديا   يمدددُياريغ دددة افان انددد ا  وددديا ن ددداكا  ااااااا 1 احلدددخنام مدددخا ابزددد  امددداا ااا

 ددددا لا هددددذاااا ام مدددداعا  اي زدددد ام مددددخا ابزدددد اااِفن دددداكا  لامسيدددد اسددددخا سددددنخ ااا

 مددداعابدددخ عاسددد  ا  ا دددمامنددد اا هددد اان انمدددةايعهدددياج دددةافام دددماام مددداعافعاهدددذاااماان مدددُخا

 هدددد اُمزيدددد  ُ لامام مدددداعاهندددداام  دددد أامددددهللاج ددددةاو يدددد امزدددد  ا ااددددهللاانرغ ددددةافاانل ددددا اا

 عاّانددد االددد ا  هددد عاان انمدددةا هدددياسريندددةامعن يدددةاّانددد االددد اامل عددد يافجلددد ا.......ا  هددد

ا. 2 ان عأا احلخناانذيايه ا نم م ماا
ا

به يددد ا  ددد اسا االددد ااا فاانهولمدددأاانزددداب،اجدددا ا سدددناّاان عدددأا  اان اادددأام مدددخا اااا

م ددخاُ دد  اافهامدد  اابنهدد ابزدد  ا  دد اس االم ددالا   مدد امددهللاابهددذاياسددخااااااااااااابنهدد لام ددخاس اا

ايلو  الا  ن ا ه ا اي  ما عا ن اافهام  اابنه اال ا  قس ا.
ا

ا– سدددخا هددددهللا عاي دددداياِ عَّاهددددذااانه صددددمصانعقسددددةاامسددددناّامددددهللاامل ددددما وددددر اا

  امددددا انلمعندددد لامدددد ااف ددددذافاا اه ددددارا عاهددددذ اان ددددرانهللاانددددضاختصددددصاااااا–  مايددددا ا

يامددددااماّاالدددد اروددددلاااملددددةااملعندددد ا ا  مددددخ ا زددددم اانددددخااننوددددا ابان هددددق لا هدددد

 دددئناا. يدددرىامدددامعاانددد ارا عاااالا  ا عدددلا يددد ا هدددهللاا سددده نا اان ددداامهددد اااااافساسدددمة

م  ددد أااملزدددنخا ااملزدددنخا نمددد ا اان هدددلةلا يااننيددداّ ااننو يدددةا اانخ نمدددةاالددد اانعقسدددةاااااا

امسددددناّيةا  ددددااهدددد ا فددددراافسدددداسافاانن ريددددةاانعربمددددةاانلزددددايمةانل اومدددد لا ا عاااااا

ا. 3    رااننوا ابن ااحتلمل مااننو ياال اهذ اامله يا اانثقثة

ا

ا

ا

                                                           

ا116صماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا  لم ةا مخاان :1 

ا196لا195 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهال  :2 

ومدد اافساسددمةافاانل ددةاااااين ددر:امددامعااندد ار:ا دد اي ريددةانزددايمةااربمددةا خيثددةانهولمددأاان ااااااااا :3 

انخااملعريافا در   لاالا ين ر:ا لم ةا مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو يا131انعربمةل 

ا111 
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اقرينة النسبة:  .4

 هددياسرينددةامعن يدددةاودديىا دددخ أاحته ددااسددرانهللامرامدددةاهدديامعددداييا ددر  ااادددراااااااا

 اامضدددددامةلا هدددددذ اان دددددرانهللاُ هَّ دددددذاسدددددرانهللافاانهولمدددددأا اامادددددراها فام دددددمااندددددنصاا

ا. 1 بص ر ااامة

 اننزدددد ةاسمددددخاادددداأاالدددد ااقسددددةاامسددددناّا  امددددااي دددد افا يم نهددددااومددددااوايدددديااااا

ريندددةاانه صدددمصااادددهللاانه ممدددخافاسااقسدددةاانه صدددمصلا ا  معدددةاانه ممدددخاهندددااختهلدددناا

ضدددامةااقسدددةامعن يدددةا دددرب ابددد ا دددمئ اجتعدددأامن ددداا دددمئا ا ا دددخا لاااااااااانزددداب ةلافعاام

 ين دددرا نم مدددااالددد ا ي مددداايشّيددداعامعنددد ا ا دددخا لا سدددخام دددر  ا ددداأا زددداعابددد اسمدددخااااااااااااا

انه صدددددمصانعقسدددددةاامسدددددناّا سمدددددخااننزددددد ةابددددد عامعنددددد اانه صدددددمصا هدددددمم،انهلددددد اا

ا. 2  حلا ااااانعقسةا معن ااننز ة

 سريندددددةااننزددددد ةاب را ددددداااملهعلددددد،احبدددددر  ااادددددراُ عنيددددد ابهولمدددددأامعدددددايياافّ ا ااا

انددذيايهددهأاجددن ا ام مددا امددهللاانهولمددأااننودد يا. معدداييا ددر  اااددراهدديايزدد ةابدد ااااااااااااا

احلددددخنا فاامسددددناّ ا بدددد ااتددددر رلا اي  ددددراان ددددخما اان ددددااحبددددر  اامضددددامةافي دددداااا

 اافادددا ا.ا مددداا ددداأا زددداعامددد ىا ي دددااجتعدددأااااا هدددمنامعدددايياافمعدددايا يا   دددل اا اا

اقسدددةاامسدددناّايزددد مةلاماننزددد ةاربددد ا دددي ابهدددي احبدددر ااادددرا  هددد عابددد اان عدددأااا

ا.اا 3  اب اا سما اا سما  ا:اانههاُهاِننيياٍخا سما  ا:اميريراُ اِبنيياٍخلا  ا

ا مددداااننزددد ةافاامضدددامةام ددديايزددد ةاربددد ابددد اااددد اهمددداااملهدددا ا ااملهدددا اااااااااا

 نمدددددد لام مدددددداامر  طدددددداعابعهدددددد ماابدددددد ع ا هدددددد ا ع ااننوددددددا اايددددددخ  همااوانهلمددددددةااا

ان ا دددخ لام دددايااملددديّا:ا امدددس اا ضددد يااادددا ام دددرّا ا  ااسدددمامثلددد ام دددرّا  امهدددا اااااااا

ا. 1  اراانثاييامهللا اأااف يلا  ارا معا اااا ا ا خا ا 

                                                           

ا241ين ر:ا اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا  :1 

لا  لم ددةا مددخاانصددماّي:اسددرانهللاا241ين ددر:ا دداأا زدداع:اانل ددةاانعربمددةلامعناهدداا م ناهددال اا :2 

ا123انهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا 

لا  لم ددةاانصددماّي:اسددرانهللاا241لا243الا ين ددرا دداأا زدداع:اانل ددةاانعربمددةلامعناهدداا م ناهددااا :3 

ا125لا121انهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   ل 

ا1/113امليّ:اامل هه لا :1 
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فااملهدددا امدددهللا عريدددنااا سريندددةاامضدددامةاهددديا ايزددد ةا  ممخيدددةا ههدددلالددداا  مدددخ اااا

  اختصدددددمصااندددددخماا هددددد عاامضدددددامةا هدددددةا.ا   ددددد ا عامعنددددد اانهلمدددددةااندددددخاااا

 ورهددداام دددرّ اخيهلدددناانددد ااندددخا ورهددداامهددداما ا نم دددالا هدددذااي هددديا  اان ددد ياااااااااا

ُ واددددِخُنا  ددددم ا افامعندددد اانهلمددددةاالدددد اوددددأا ددددايلااااااا–  ااجددددام اا–بدددد عاامضددددامةاا

ا–ةابدددد ااملهددددا ا ااملهددددا ا نمدددد امدددد ا ي دددداااقسدددداا– ودددد عاامضددددامةاسمددددخا انإلسددددناّاا

يعدددلا عاهدددذااان مدددخاي ددد ا    افااملهدددا انمهددد عابعدددخا نددد اسمدددخا انعقسدددةاامسدددناّلااااااااا

ا. 1 فعااملها ا بخا عايه عا  خا رفاامسناّا  ا اسعا افا يم ن ا 

 ي  راااهماّااملرم سياال اسرينةااننز ةافامرا اااف يابس ار  ا  اماا شّي ا 

فااةلا مهللا ن ا س  ا اِمهللاا انله عم ميعياع ا م،اانزماسا اامل هل ا ر  ااارامهلل

 س يام س ابهللاجابر:
ــَراُم و َبْعُضـــــــهم    ــْنُهْم ل ُيـــــــوَث ال ُتـــــ  ِمـــــ

 

 ِمّمــــا َقَمْشــــَت َوَضــــمَّ َحْبــــل احلاِطــــبِ  
 

ا 1/361  روااملرم سيا

سدددايااملرم سدددي:ا ا س نددد ا ا بيعاُهددد ماِمم دددااس ميهاددديي اينددد هاممددد ا ودددراانددد ع اادددهللااااااااااا

ا. 2 ماسه ن اب ا اِمناُ ماا لافعا اِمهللاا انله عم س ن ا ا

 يزدددهخيالعدددداييا ددددر  اااددددرالزدددد نةا ندددا هااحلددددر  ابعهدددد اامهدددداعابعدددد ااا

امثأا س  ا ِمهللا العن ا ُمناُذ افاس ياانُ راُجابهللاُمز ر :

 َقْوَمَنـــــــا ِمـــــــْن َحـــــــْرِب َعـــــــاميف َتَرْكَنـــــــا 
 

ــَتاتِ    ــِر الشَّـــــــــ ــْوِم ِلأَلْمـــــــــ ــَا قـــــــــ  َأاَل يـــــــــ
 

ا 1/361  روااملرم سيا

:اِمددددهللاا يددددراِهاايدددداأ ا اجيعيددددأا ِمددددهللا ابيددددخييا ُمنيددددُذ لافيدددد افااااا سددددايااملرم سدددديا:ا ا س نددددا

ا. 3 املهاعامثل افااننماعا 

 سددددخا يّ ددددنااملرم سددددياانهعلمدددد،ان مدددداعا  م ددددةا ددددر  اااددددرافاحتلمق دددد انهددددث ااا

امهللاافبما اانهعريةلا مهللا ن اس ن افابميا  ييماناب ا يهماانني  ا ياِيي:اا

 َفَلمَّـــا َأَتْيَنـــا السَّـــْفَح مـــن َبْطـــِن َحائـــليف
 

ــَيال هاحبْيــــــُث َتاَلقــــــى َطْلُح   هــــــا و ُســــ
 

ا 1/121  روااملرم سيا

                                                           

ا263 محخا ه االي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان وراانيم لا  :1 

ا1/361املرم سي:ا روامحاسةا بيا األ :2 

ا1/361لا :املصخراانزاب،3 



- 188 - 
 

ّيي االمدددد ا   يمناددددالاو يدددد اسددددايا:ا يصيددددلدناااااااا  ان ددددا امددددهللاسدددد يا احبمددددُاا ا يعيّلدددد،اب عددددأا

 ددددداا اُسدددددميان  اا.ا ام ضدددددع امدددددهللاامادددددراهاييصادددددٌ االددددد ااحلددددداِياااااااحبمادددددُاا يق سددددد ا  لدوُا

ا. 1 نلمهمريهللافا   يمنااا 

 مّمدددداايددددذوراهندددداا عاانهعلمدددد،امددددهللااملزددددانأا ا اانصددددلةاحبددددر  اااددددرلا اسددددخااااااا

ان ددددخما االددددد ا ددددر  ااادددددرامصددددطللا ا  ّ ا اانهعلمددددد،ا لا امهلمدددددةاااا  لدددد،ااننودددددا اا

مهعلددد،اهنددداا  مدددخا عااننودددا اوددداي اا ريصددد االددد ا دددروامددداا  مدددخ امعددداييااادددرا ا يااااا

ا. 2 ان رانهللااملعن يةاامل   مةامهللا ر  ااننز ةا 

 مّااامضامةاب    ااسرينةامعن يةامم  راااهماّااملرم سياالم اافاحتلمق ا 

ا ن احتلمل ابمياسعخابهللامان :اوث  لا مهلل

ــيت   ــوَس للحــــــــــــــرب الــــــــــــ ــا ُبــــــــــــ  َيــــــــــــ
 

 َوَضـــــــــــــَعْت َأَراِهـــــــــــــط فاْســـــــــــــَتراُحوا 
 

ا 2/544  روااملرم سيا

ّي يل دددياانه ومدددخاامضدددامةاااااا ي ددد يااملرم سددديا:ا ااندددقأامدددهللاس نددد ا اييدددااُبددد سيانلودددرها ا

فاهددددذااامل ضدددد لا هدددديا ضددددامةا اُ  صددددصا  اُ عيددددر  ا. هددددذ اانددددقأا اجتددددي االدددد اااااا

احلدددخَّا    افابددداب ا:ا  دددخهماابددداُهاانن  ددديابدددقلا  نددد امنددد افاس نددد ا اغ ق ميدددياااااااااااهدددذاا

ندد لا   ا  بيدداان دد  ا مدداا  دد  مالا اانثدداييابدداهااننددخا افاس ندد اييددااُبدد سيانلوددرهلا  ِيم دداااااااااااااا

ِّاامضام ة ان ني  عيايااب سيافااننص   ا. 3 املعن اييااُب سيااحلرها.  ا رىا ي ان ا ايِر

ضدددامةاسريندددةاا اي  دددمامن دددااااهمددداّااملرم سدددياامانهولمدددأاانزددداب،ا دددخا  دددارم ددديا

ّاندددةاالددد ا ادددراها يدددااُبددد سيانلويدددراِه امنددداّىامهدددا لا  نددد االددد اااه ددداراميددداّ ااندددقأااا

ممهددد عاان ومددد ا ييدددااُبددد اسيااحلدددره لا ِمم ددداايدددخياالددد ا يددد ا ايدددراّاهنددداا   اامضدددامةااا

اانهن يهللا اامضامة. ذ اانهن يهللامهللااملها لا ِ ا اجيهم ا

اقرينة التبعية: .3

 هدددياسريندددةامعن يدددةاوددديىاي  دددماب دددااار  ددداطاانهددداب ابدددامله   لام ددديا دددخياالددد ااااااااااا

 جدددد ّان  دددد ا  ا ددددروم  ايهدددد عااف يامه  اددددا ا اانثدددداييا ابعددددا لامههدددد عاانه عمددددةااااا

                                                           

ا1/121املصخراانزاب،لا :1 

ا242 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهال ا :2 

ا2/544املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا :3 
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سريندددةاالددد ا ادددراهاانعنصدددراانهددداب ا. اام  دددا اسددد  افا  ددد رااقمدددةاامادددراهاالددد ااااااااااا

ا. 1  مهللاثماحتخّا  م ه ااننو يةا  ا راانهاب 

 سددخاسمددأافا عريددناانهدداب اب يدد ا اهدد اوددأا دداب اثدداع اُ ِوددرا  ريددرا املددااس لدد ا ايه عدد افاااا

لا ان دخيامثدأاس ند اااا[17]ولب]وَة ى}ل ََشََََّ ووىىبفه ىثَمَن:نىوَل وَالً ىاماراهلاواننعيامثأاس نةا عس :ا

}وَ: َىاَ:  رََرىلا اانعطنامثأاس ن ا عس :ا[500]وألعَوف }وَوَ: َى  رََرىألَخ َه ىهَ:ب ونَ  عس :ا

 ينخرجاحتياهدذ اا 2  [500]وألعَوف َفنِّ ىوصَ َ ََََّ كَىعَلَرىولن : فىبفَفََ:الَ   ىوَبفكَالَ   ىفَخ  ىى َ:ىآ ََََّ كَ 
لا ا هددذ اان ددرانهللاننعدديا اانعطددنا اانه ومددخا اان ددخياان ريندد ا ربدد اسددرانهللامرامددةاهدديا:ااا

املعن يةا ههامرامع ااسرانهللا  رىان  مدةا  د رهااسريندةااملطاب دةاثدماِ عي ا  د رامداا هد عااااااااا

مم ااملطاب ةاب اانهاب ا اامله   اه اانعقمةاامارابمةلاوماا عاهنداكاسريند ا  درىا  جدخااااا

ا 3 مم اا معا اهياانر  ةا  ار  ةاانهاب اهياانه  رااهللاامله   اّانما ا يَّااواعاي ا اا 

 ااهمخااملرم سياال اسرينةاانه عمةاب ر ا ااامل هل ةافام اض اوث  امهللا سخا

ا. 1 حتلمق  اامارابمة

رابددد انهلمدددةاالا مدددهللا نددد ا اا ااننعدددياسرينددد افاانهولمدددأااننوددد ياام دددخاااهمدددخاالدددا

ابهللامنص ر:ا عام   م ااجمر رلافاس ياحيم ِس يى ا  ةاجمر ر اف

 وَجــــــْدَنا أَبانــــــا كــــــان َحــــــّن ِبَبْلــــــَدةُ    
 

 ِسوًى َيْبَن َقْيسيف َقـْيِس َعـْياَلَن و الفـْزرِ    
 

ا 1/326  روااملرم سيا

هدددق اادددهللا نددد ام ددد اي  دددذااااا ماننعدددياهددد ا  دددنانلمنعددد  ابددد ايههدددلااملنعددد  لامااااا

ارابمدددةاي زددد الا ان دددر امنددد اانه صدددمصا ا ماندددةاامي ددداأاادددهللااملنعددد  لااااااااااانعقمدددةااما

ان صدددد لانددددذن ايعددددخاام  ندددد :امددددرر ابنيددددٍخاانط ِ ياددددِألاهدددد اختصددددمصاندددد لا  يدددد اغدددد 

ا. 5 اننعيا  ممخا انقسما ا ممنا ان ا ه اينمامامهللاغ  ا 

                                                           

لا  لم دةاا262ين را محخا ه االي:ا ثراان رانهللافا  جم ااملعن افا  ز اان ودراانيدم ل ااا :1 

ا112  مخاانصماّي:اسرانهللاانهولمأااننو ياانخااملعريافا ر   لا

ا1/322انين ام ايابابض:ااملعفماامل صأافااننو اانعربيلا :2 

ا241 اأا زاع:اانل ةاانعربمةلامعناهاا م ناهالا  :3 

ا162لا144لا212لا613لا662لا2/664لا12لا1/54ين رااملرم سي:ا روامحاسةا بيا األ :1 

ا111لا113ساميااملاضي:اانخ نةااننو يةافاوهاهاامل هه ل  :5 
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 مدددهللا ددد اهخا   مدددناسرينددد اانعطدددنا ادددراهاولمدددةا اميدددذياي ا ا افاسددد ياجدددابراابدددهللااااا -

ا ريش:

 اَل َأْرَض َأْكَثـــُر ِمْنـــَك َبـــْيَم َنَعاَمـــةُ    
 

 َو َمـــــــَذِانبًا َتْنـــــــَدى وَرْوضـــــــًا َأْخَضـــــــَرا 
 

ا ا2/593  روااملرم سيا

ا 1 سايااملرم سي:ا  اميذياي ا ا اايهص اال ا ي امعط  اال ابيما ياييعياميٍة 

 مددددهللااملق ددددىافاانهولمددددأاانزدددداب،ا يدددد اسددددخا هددددامر اسرينددددةاانعقمددددةاامارابمددددةااا

ام اسرينةاانعطناماراهاا سماان اس ابعخا ر اانعطن.

 مهللا ن اوقأااملرم سياال ابميا بياا سخاخيهلنا اراهاانهاب ا  عا انر ايةاان ميل -

او  اااذني:

ــةُ    ــِر ِحيَضـــــ ــّل غ ّبـــــ ــْن كـــــ ــّرإيف ِمـــــ  وُمَبـــــ
 

ــلِ    ــَعُة وَداُء ُمْعِصـــــــــ ــاِد ُمرِضـــــــــ  َوَفســـــــــ
 

ا 1/16  روااملرم سيا

سدددايااملرم سددديا:ا ا يدددر ىا ا ُم يدددر  ا اباننصددد ا ااادددر لامدددس اايصددد ه امسيددد اينعطدددنااااااا

الددد ا اغددد ياُم ي  دددِأا او يددد اسدددايا:ا يددد  افاهدددا  ااحلدددانه ا. ا  ااجيريراُ دددُ اينعطدددناالددد ااااا

ا 2 س ن ا اجيلدٍخامهللاان هماعا او ي اِبِم اهم اجيلدٍخا ُم ير   ا 

وددداعابددداحلر ا هدددذاامددداايزدددم ابعطدددناااااُيق  دددىافاانهولمدددأاانزددداب،ا عاانعطدددناا

اننزددد،لا امددداحلر  اُ دددخ أاانثددداييابددداف يامدددهللاامادددراهامممدددااّ دددأاممددد ااف يلا هدددذااااا

يعندددد ا يدددد اي  ددددذااحلهددددماامارابدددديامددددهللا ددددقياا  دددد اكابددددانعطنابزدددد  ا جدددد ّاااااااا

لامنصدددد اولمددددةا اُم يددددر   اسريندددد اّاندددد االدددد ااط  ددددااالدددد اولمددددةااا 3  ددددر اانعطددددنا 

لا مدددااجيدددر اولمدددةا ُم يدددر   ام ددد اسرينددد اّاندددةاالددد ااط  ددداا 1 ِأا منصددد بةا هددديا اغددد ياُم ي  ددد

ا. 5 ال اولمةاجمر ر ا اهيا اجيلدٍخامهللاان هماعا 

                                                           

ا2/595املرم سي:ا روامحاسةا بيا األا :1 

ا1/12لا :املصخراانزاب،2 

ا111ساميااملاضي:اانخ نةااننو يةافاوهاهاامل هه لا  :3 

ا 15/ا1ُم ي  ِأااا املرم سياريماان مياه ا:اِمم هللا يميلهللاب ا ُههلل ااي ياِسٌخااااااااااااُ ُ   اانن ط اِ ام هي  اغ  :1 

  1/11مهللاان هماعاغ ياُمثا أاااا املرم سيااسيريياُياال اان قِأاِبم هيم ااااااااجيلدٍخان مياه :ا ن خا :5 
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 فاي ايددددةاان صددددأا هددددهللا عاي ددددايا عاان ددددرانهللااننو يددددةابن ام ددددااانل  مددددةا ااااااااااا

املعن يددددةاوايدددديا اضددددر اانددددخااملرم سدددديافاحتلمق دددد ااننو يددددةلا ا عا ايهددددرا نم دددداااااااا

 امددد اادددذ اان دددرانهللا ااا عاااايددد اانهط م دددياجدددا انمشودددخااااامدددةاانن ريدددةلاِ   امدددهللااننا 

   م  ددددددداافاانهولمدددددددأاامارابددددددديانل  ددددددد يا  اان  م دددددددةااننو يدددددددةانلم دددددددرّا ا  ااااااا

  ا عاااهمدددداّااملرم سددددياالدددد اسرينددددةا ا ددددخ افااااانهن مدددد ان اومدددد اانيللددددةا.ا جيددددخراا

ّاا رىا انهندددد اودددداعاي  ددددرااالدددد اسددددرانهللا  دددداا وثددددراحتلمق دددد ا يعددددلااددددخأاا اهمددددا

 هممةانلهخنمأاال ااملعن ااننو ي.ان رينةاان ارم ا  اافوثرا 
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 اخلامتة

 ا نددياهددذ اانخراسددةا عا  ددمما صدد را ااامددا انلهولمددأااننودد ياانددخااملرم سدديافا ددروااا

 يدد ااسددهطا ا عااّيدد اعااحلماسددةافبدديا دداأا.امعلدد اانددرغما عااملرم سدديا ّيدد اياسددخالا ّ ااااااا

ي  ددنااننودد افا  زدد ا  اانهددعريةالا ب ددذااُي اددِرجااننودد امددهللايطددا اان وددااانن ددريا  ااا

اممخاعاانهط م،اانعملي.

ا سخا   لياانخراسةا  اجمم اةامهللااننهانولا واعا برمها:

 شوددخاانخراسددةاالدد اانعقسددةابدد ام ددمااننودد ا م ددماافّهلامق هددهللانلمولددأاااااااا 

خ اافّيد ا ّ اب  مد ااندخسم،ان  اادخااننود ا مزدانل ا.ااااااااننو يا عايزه ا اماي صدا

اندددضا ساسددد اااملمارسدددةا احلدددذ ا ان طندددةا ان صدددرااا–مامل دددار ااننو يدددةاانزدددلممةا

 ُ  دِ را بخااا اانيلأااننو ي.ا-بعقسا اان اوم ا ان اب 

 عامهددر اانهولمددأااننودد ياوايدديام جدد ّ افا هددهللااملرم سدديلا وايدديا ران دد ااا 

ليامع مامايطل  اابهللاههاأا انيخث عافاانهولمدأااننود يلا  عااابص ةاجمملةامش

جددا  اهددذ اانطددر ا  ددها ا افا مدد اما للدد لاملددمايزددراب ددااسدد ا امنه مدداا ددخّااااا

انطدددر ا لن فمدددةاثابهددد لا   دددااجدددا  اانهصدددنم ا ا انعملمدددا اامجرانمدددةا زددد اا

 مايرا لا ساراب اابع  يه .

 ننودد يلا وايدديا وثددراافسدد اهاانددضااايعددر ااملرم سدديااددخ ا  جدد افاانهولمددأاااا

ااهمخاالم داافا جدام ااف جد اامارابمدةاثقثدةا هدي:ااملعند الا ان  اادخااننو يدةلاااااااااا

  انر اية.

 ااهمددخااملرم سددياالدد امعدداي ااسددهطا امددهللامعرمهدد اب دداا عايزدد ابانهولمددأااننودد ياااا

ةاالد أااس ا اسلمما الامهمليا:امعرمةااملعند الا معرمدةاان  اادخااننو يدةالا معرمدااااا

انعربمةالا امل ار ااننو يةاانزلممةا.ا هذ ااملعاي اسخا ههامرافاانه جمد اامارابديااا

 ن ع اماناحتلمل ا.

 يهممددناانهولمددأااننودد ياانددخااملرم سدديابزددما اجلمددةا هدديا:اا  هصددارا انه سدد الااا

 انهعلمأالا انه  يأالا ا سهه اّا.ا  ايههللانلمولأامن وا اضلافاارض اادذ اا

لام  اخيهصدرا  مايدا الا يه سد ا  مايدا افا ودرابعد اان  اادخااملهعل دةااااااااااانزما 

 جباي امز نةاماا.اوماا ي ا ايهنا يا ن اول ابانهعلمأا  انه  يأا  اا سهه اّا.
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 ا  ه ددد ااملرم سددديافاحتلمق ددد ااننو يدددةاالددد اان دددرانهللااننو يدددةابن ام دددااانل  مدددةاااااا

نن ريددةا ّ ا عاااايدد اانهط م ددياجددا ااا املعن يددةالا  عا ايهددرا نم دداامددهللااننا مددةاااا

نمشوخا ام ااذ اان رانهللالا    م  اافاانهولمدأاامارابديانل  د يا  اان  م دةااااا

 اننو يةانلم رّا ا  اان اوم اانيللةا.

 ابهعخااملرم سيااهللاان لز ةا املنط،افاحتلمل الا مدايا  اانزد  نةا ان ضد واالد ااااا

لا هدد ااصددراُاددِر ياالمددات ابعنددايه مافددريااانددرغما يدد اادداشافاان ددرعااخلدداماا

 بان لز ةا املنط،.

 وهدد ياانخراسددةاث امددةاانيلددأاان اسددعةالامانهولمددأاانددخااملرم سدديا دداّرااددهللاااااااااا

مرجعمدددا اادددخ ا:ا  يدددةالا ن  يدددةالا  دددرممةالا بقغمدددةالا ّينمدددةا.اماملرجعمدددةااااا

مداعاااننو يةا  ر افاّرايهد ابعلدمااننود الا فاوثدر ا    د امدهللاان  اادخالا بااااااا

اف جددد ااننو يدددةاامل هل دددةالامفدددا اانههددداهاو يددد اوهددداهافاااننوددد ا.ا  ثلددديااا

املرجعمةاانل  يةافان ه اانهار ةانلنص  اانهعريةالام يان دةا  م مدةاجتريخيدةا.اااا

   ر ااملرجعمةاانصرممةافامعرمه انل ن اانصرممةانألن ا ا  ااههدخىامدهللا دقياااا

م ةااننو يةانلهلما ا.ا جا  ااملرجعمدةااان نمةاانصرممةا  احتخيخااماراها ان  

ان قغمدددةافامعرمدددةاالدددماان قغدددةاب ر اددد اانثقثدددةالا سخر ددد افا ط مددد،ا وثدددرااااااا

م ضدد اا  افاانهولمددأالاوم  ددرامددهللام دداهراانصددلةابدد اان قغددةا اننودد .ا مددااااااا

املرجعمدددةاانخينمدددةام دددخا ثلددديافا ر ّاان دددرآعاانهدددريما سرا ا ددد الا احلدددخيااااااااا

  ياب اافاحتلمل ااننو ي.انهرينالا ا سهخ

اهناكايهانواجننمةالاسخاجيخهااان ار افاثنايااهذ اانخراسة. عا جتخراام ار ا  ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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، 2بابيت  عزيزة فوال: املعجم املفضل يف النحو العربي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -23

 م2441هـ/ 2324

البخاري  أبوعبداهلل  حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، اعتنى به: أبوصهيب الكرمي، -22

 لية، األردن.بيت األفكار الدو

 م2404البستاني  بطرس: حميط احمليط، مكتبة لبنان،  -21

البغدادي  عبدالقادر بن عمر: خزانة األدب، حتقيق وشرح: عبدالسالم حممد هارون، مكتبة  -20

 م1777هـ/ 2317، 3اخلاجني، القاهرة،  

، 2العلوم، بريوت،  البيهقي  إبراهيم: احملاسن واملساوئ، حتقيق: حممد سويد، دار إحياء  -24

 م2444

الت يزي  اخلطيب: شرح ديوان أبي متام، حتقيق: حممد عبده َعّزام، دار املعارف، القاهرة،  -24

 م2413

ع واملؤانسة، حتقيق: حممد حسن ن علي بن حممد بن العباس: اإلمتاالتوحيدي  أبوحيا-17

 م1774، 2حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  

 م1771اجلاح   عمرو بن حبر: البيان والتبيني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  -12

 م2441ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : احليوان، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار اجليل، لبنان، بريوت، 

 م2442يل، لبنان، بريوت، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الرسائل، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار اجل

جبارين  حممد عدنان: التحليل النحوي عند اإلمام الشاط  يف املقاصد الشافية يف شرح -11

، 2خالصة الكافية، تقديم: أ.د: فيصل إبراهيم صفا، عا  الكتب احلديث، إربد، األردن،  

 م1722هـ/ 2341
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عجاز، قرأه وعلق عليه: حممود اجلرجاني  أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن: دالئل اإل -14

 م2443حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

 4جرير بن عطية  ديوان جرير، حتقيق نعمان أمني طه، دار املعارف، مصر،   -13

 4ابن جين  أبوالفتح عثمان: اخلصائص، حتقيق: حممد على النجار، دار الكتب املصرية،   -12

ـــــــ : املنصف )شرح كتاب التصريف للمازني(، حتقيق: جلنة من األستاذين: إبراهيم ــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2417هـ/ 2404، 2مصطفى وعبداهلل أمني، وزارة املعارف العمومية، إدارة إحياء الرتاث القديم،  

 م1772احلاف   ياسني: التحليل الصريف، دار العصماء للطباعة والنشر، -11

موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف، دار الرشيد للنشر، احلديثي  خدجية: -10

 م2442منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، 

 م2444هـ/ 2324، 4حسان  متام: اللغة العربية، معناها ومبناها، عا  الكتب، القاهرة،   -14

 م2400حسنني، دار املعارف، مصر، حسان بن ثابت  ديوان حسان بن ثابت، حتقيق َسّيد حنفي -14

حسني  وليد: نظرية النحو العربي يف ضوء تعدد أوجه التحليل النحوي، قّدم له األستاذ -47

 م1774، 2الدكتور ناصر الدين األسد، دار فضاءات للنشر والتوزيع، َعّمان، األردن،  

ملكنون، حتقيق: أمحد احلل   أبوالسمني أمحد بن يوسف: الدر املصون يف علوم الكتاب ا-42

 حممد اخلرا ، دار القلم، دمشق.

 م1722احللواني  حممد خري: أصول النحو العربي، أفريقيا الشرق، املغرب، -41

احلمد  علي والزع  يوسف مجيل: املعجم الوايف يف أدوات النحو العربي، دار األمل، إربد، -44

 م2444هـ/ 2323، 1األردن،  

، 2محد: التأويل النحوي يف القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض،  احلموز  عبدالفتاح أ-43

 م2443هـ/ 2373
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أبوحيان  حممد بن يوسف األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق وشرح -42

هـ/ 2324، 2ودراسة: رجب عثمان حممد ورمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  

 م2444

ـــــــــــــــ  : تفسري البحر احمليط، دراسة وحتقيق وتعليق: عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد ــــــــــــــــــــــ

 م1772هـ/ 2311، 2معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  

خليفة  سهري حممد: قضايا االستشهاد باحلديث يف النحو وشواهده يف املغين، مطبعة -41

 م2441هـ/ 2371، 2السعادة،  

الدالبيج  حممد فضل ثلجي: دليل القاعدة النحوية عند سيبوية، دار الكتاب الثقايف، -40

 م1772هـ/ 2311األردن، إربد، 

 م2444الراجحي  عبده: التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، -44

 م1772ية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : اللهجات العربية يف القراءات القرآن

دراسة يف اتساع النظام  -الرمالي  ممدوح عبدالرمحن: العربية والوظائف النحوية-44

 م2441النحوي، دار املعرفة اجلامعية، 

الزجاج  أبوإسحاق إبراهيم بن السَّري: معاني القرآن وإعرابه، شرح وحتقيق: عبداجلليل -37

 م.2444هـ/ 2374، 2الكتب، بريوت،   عبده شل ، عا 

الزجاجي  أبوالقاسم: اإليضاح يف علل النحو، حتقيق: مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، -32

 م.2441هـ/ 2321، 1 

الزخمشري  حممود بن عمر: الفائق يف غريب احلديث، حتقيق: علي بن حممد البجاوي -31

 م1772هـ/ 2311، 2صيدا، بريوت،   وحممد أبوالفضل إبراهيم، املكتبة العصرية،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الكشاف عن حقائق غوامم التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ضبط وتوثيق: 

 م1771هـ/ 2310، 2أبي عبداهلل الداني بن منري آل زهوي، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان،  

النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، عا  الكتب احلديث، إربد، أبوزنيد  عثمان: حنو -34

 م1774
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زهري بن أبي ُسلَمى: ديوان زهري بن أبي ُسلَمى، شرحه َوقّدم له: علي حسن فاعور، دار الكتب -33

 م2444هـ/ 2374، 2العلمية، بريوت، لبنان،  

 م1774هـ / 2314، 1دن،  السامرائي  فاضل صاحل: معاني النحو، دار الفكر، َعّمان، األر-32

ابن السراج  أبوبكر حممد بن سهل: األصول يف النحو، حتقيق: عبداحلسني الفتلي، مؤسسة -31

 م2444هـ/ 2374، 4الرسالة، بريوت،  

سيبويه  أبوبشر َعْمرو بن عثمان بن قن : كتاب سيبويه، حتقيق وشرح: عبدالسالم حممد -30

 م2444هـ/ 2374، 4هارون، عا  الكتب،  

السيوطي  جالل الدين بن أبي بكر: االقرتاح يف علم أصول النحو، َقّدم له وضبطه وصححه -34

وشرحه وَعّلق حواشيه وفهرسه: أمحد سليم احلمصي وحممد أمحد قاسم، جروس برس، 

 م2444، 2 

وحتقيق: عبدالسالم حممد هارون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، شرح 

 م1772هـ/ 2312وعبدالعال سا  مكرم، عا  الكتب، القاهرة، 

 م2447هـ/ 2377، 2الشاعر  حسن موسى: النحاة واحلديث النبوي،  -34

شاهني  عبدالصبور: املنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة يف الصرف العربي، مؤسسة -27

 م2447هـ/ 2377الرسالة، بريوت، 

دراسة تداولية لظاهرة "األفعال  -صحرواي  مسعود: التداولية عند العلماء العرب-22

 م1772، 2الكالمية" يف الرتاث اللساني العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  

 م2444هـ/ 2317، 1عبدالتواب  رمضان: فصول يف فقه العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  -21

هـ/ 2320، 4ـــــــــــــــــــــــ: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  ـ

 م2440

، 2ابن عبدربه  أمحد بن حممد األندلسي: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بريوت،  -24

 م2444

 م2447، الرياض، عبدالغفار  أمحد: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار الرشيد-23
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عبدالكريم  مجعان: إشكاالت النص، دراسة لسانية نصية، النادي األدبي بالرياض واملركز -22

 م1774، 2الثقايف العربي بالدار البيضاء،  

، 2عبداللطيف  حممد محاسة: اجلملة يف الشعر العربي، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  -21

 م2447هـ/ 2327

ـــــــــــــ : العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القديم واحلديث، دار غريب للطباعة والنشر، ـــــــــــــــــــــــ

 م1772القاهرة، 

 م2441ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اللغة وبناء الشعر، مكتبة الزهراء، القاهرة، 

، دار الشروق، مصر، -الداللي -سة املعنى النحويمدخل لدرا -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: النحو والداللة

 م1777هـ/ 2317، 2 

 م2407، 1أبوعبيدة  معمر بن املثنى: جماز القرآن، مكتبة اخلاجني، دار الفكر،  -20

ابن عقيل  بهاء الدين بن عبداهلل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، املكتبة العصرية، -24

 م1777هـ/2312صيدا، بريوت، 

العك ي  أبوالبقاء عبداهلل بن احلسني: التبيان يف إعراب القرآن، دار الفكر، بريوت، لبنان، -24

 م1772

عمايرة  خليل أمحد: العامل النحوي بني مؤيديه ومعارضية ودوره يف التحليل اللغوي، دار -17

 ثروت للنشر والتوزيع، جده، اململكة العربية السعودية.

 1ابن ُعنني، حتقيق: خليل مردم بيك، دار صادر، بريوت،  ابن ُعنني: ديوان -12

عيد  حممد: أصول النحو العربي يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديث، -11

 م2444هـ/ 2327، 3عا  الكتب، القاهرة،  

 ابن فارس  أبواحلسني أمحد بن زكريا: الصاح  يف فقه العربية، حتقيق: السَّيد أمحد-14

 صقر، مطبعة عيسى البابي احلل  وشركاه، القاهرة.

 م2442، 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار اجليل، بريوت،  



- 211 - 
 

ورة، فاضل  حممد نديم: التضمني النحوي يف القرآن الكريم، مكتبة درا الزمان، املدينة املن-13

 م1772هـ/ 2311، 2 

الفراهيدي  اخلليل بن أمحد: العني، ترتيب ومراجعة: داود َسّلوم، مكتبة لبنان ناشرون، -12

 م1773، 2بريوت،  

 م2441فضل  صالح: بالغة اخلطاب وعلم النص، عا  املعرفة، -11

ريوت لبنان قباوة  فخر الدين: تطوير مشكلة الفصاحة، دار الفكر املعاصر ودار الفكر، ب-10

 م2444هـ / 2324،  2ودمشق سوريا،  

 م1771، 2ــــــــــــــــــــــــــــ: التحليل النحوي، أصوله وادلته، الشركة املصرية العاملية للنشر، مصر،  

 م2403ــــــــــــــــــــــــــــ: منهج الت يزي يف شروحه والقيمة التارخيية للمفضليات، املكتبة العربية، حلب، 

 م1721، 2ــــــــــــــــــــــــــــ: منهجية التحليل النحوي للنصوص األدبية، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان،  

 

ابن قتيبة  أبوحممد عبداهلل بن مسلم: تأويل مشكل القرآن، حتقيق: السيد أمحد صقر، -14

 م2404هـ/ 2444، 1مكتبة دار الرتاث، القاهرة،  

 م2440ـــــــــــــــــــ: عيون األخبار، دار الكتب العلمية، بريوت، ــــــــــــــــــــ

، 2قطامش  عبداحلميد: األمثال العربية )دراسة تارخيية حتليلية(، دار الفكر، دمشق،  -14

 م2444

، -دراسة يف كتاب سيبوية -الكناعنة  عبداهلل حممد: الصراع بني الرتاكيب النحوية-07

 م1770هـ/ 2310ربد، األردن، دار الكتاب الثقايف، إ

املاضي  سامي: الداللة النحوية يف كتاب املقتضب للم د، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، -02

 م1774هـ/2347، 2 

ابن مالك  مجال الدين حممد بن عبداهلل الطائي، حتقيق: عبدالرمحن السيد وحممد -01

 م2447هـ/ 2327، 2بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر، اجليزة،  

املبارك  مازن: الرماني النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، -04

 م2414
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امل د  أبوالعباس حممد بن يزيد: املقتضب، حتقيق: حممد عبداخلالق عضيمة، عا  -03

 الكتب.

لعك ي املسمى بالتبيان املتن   علي بن احلسني: ديوان أبي الطيب املتن ، شرح أبي البقاء ا-02

يف شرح الديوان، ضبطه وصححه وفهرسه: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفي  

 شل ، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

 م2402، 2مرعشلي  نديم وأسامة: الصحاح يف اللغة والعلوم، دار احلضارة العربية، بريوت،  -01

 1يط، املكتبة اإلسالمية، تركيا،  مصطفى  إبراهيم وآخرون: املعجم الوس-00

 م2404هـ/ 2444أبواملكارم  علي: يف أصول التفكري النحوي، منشورات اجلامعة الليبية، -04

امللخ  حسن مخيس: نظرية التعليل يف النحو العربي بني القدماء واحملدثني، دار الشروق، -04

 م1777، 2َعّمان،  

رم: لسان العرب، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ابن منظور  مجال الدين حممد بن ُمَك-47

 م2477القاهرة، 

املوسى  نهاد: نظرية النحو العربي يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث، املؤسسة العربية -42

 م2447، 2للدراسات والنشر،  

امليداني  أبوالفضل أمحد بن حممد النيسابوري: جممع األمثال، حتقيق: حممد حمي -41
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Abstract 

 

Thesis Title: AlMarzooqi’s  Syntactical Analysis in explaining 

Abu Tamam’s Poetry book “AlHamasa” meaning “enthusiasm”. 

Researcher: Nora Saleem Saleh AlMushaddak AlJuhani 

Degree: PhD 

Idea: the thesis sheds light on the syntactical analysis, 

particularly the practical part of itandhighlights the way of 

analysis used by old scholars from a grammatical point of view. 

Objective: the study aims at revealing AlMarzooqi’s theoretical 

understandingof the grammatical issues, highlighting his methods 

in the syntactical analysis and contributing in reinforcing the 

Arabic a syntactical analysis through comprehensive and deep 

analysis of the old school. 

Outline: 

Introduction:Includes the problem, the Objectives, the 

importance and the methodology of the study, previous studies 

and the the outline of the study.  

Preamble:Includes the relation between Syntax and literature –

Syntax in literary sources. 

Chapter one:Analysis of the General Syntactical Thinking. 

Chapter two: Syntactical analysis methods used byAlMarzooqi 

in explaining Abu Tammam’s poetry book “AlHamasa” 

Chapter three:The standards and attributes of AlMarzooqi’s 

syntactical analysis of his explanation of Abu Tammam’s poetry 

book. 
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Chapter four: Syntactical analysis clues of AlMarzooqi’s 

explanation of Abu Tammam’s book. 

 

Conclusion: Includes the highlights of the study. 

The Study concluded a group of results. Most important ones are: 

*The study stresses on the relation between understanding syntax 

and literature. A syntactical analyst would not be able to 

understand the implied meaning by the writer unless he has a 

comprehensive understanding of syntax and its related issues. 

Sound syntactical skills, which are based on proficiency, acumen 

and knowledge of the language structure and coherence, show the 

syntactical analyst’s capabilities. 

 

*The idea of syntactical analysis was there in AlMarzooqi’s mind. 

In general, his methods in syntactical analyses included most of 

the approaches of Ibn Hisham and the new scholars. However, he 

used his instinct of classification and analysis instead of having a 

certain methodology. 

* AlMarzooqi did not use philosophy and logic, instead he tended 

to be simple and clear in his analysis although he lived in the fifth 

century Hijri in which its scholars were known for using logic and 

philosophy approach in analysis. 
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